








جملة الكرازة - 3 مايو 2019

باســم اآلب واالبن والروح 
القدس اإلله الواحد آمين.

 Xrictoc Anecth. Alhqwc
Anecth

أهنئكـــم أيهـــا األحبـــاء بعيـــد القيامـــة المجيد 
شـــعبنا  كل  وأهنـــئ  الشـــرقي،  التقويـــم  بحســـب 
القبطي في اإليبارشيات والكنائس القبطية عبر 
قـــارات العالـــم الخمـــس. أهنـــئ اآلبـــاء المطارنـــة 
واألســـاقفة، واآلبـــاء الكهنـــة، والشمامســـة، وكل 
واألطفـــال  الشـــباب  الشـــعب،  وكل  اإلكليـــروس 
واألراخنة، وكل األســـر القبطية.. أهنئكم جميًعا 
بهـــذا العيـــد الذي هو فرحنـــا األول، حيث إيماننا 
وعقيدتنـــا فـــي القيامـــة هي أســـاس المســـيحية. 

عندما ننظر إلى أحداث القيامة ننظر إلى 
هـــذه األيـــام الثالثـــة »الجمعة والســـبت واألحد«: 
جمعـــة الصليـــب أو الجمعـــة الكبيـــرة، ثـــم ســـبت 
الفرح وهو ســـبت االنتظار، ثم أحد القيامة وهو 
أحـــد االنتصـــار. دعونـــا نراجـــع ما كتبـــه القديس 
بولـــس الرســـول عندمـــا كتب عن المســـيحية، لقد 
كان فيلســـوًفا والهوتًيا عظيًما، كتب في رســـائله 
والكنيســـة  المســـيح  عـــن  كثيـــًرا  عشـــر  األربعـــة 
وعـــن القيامـــة والحيـــاة األبدية، ولكنه في رســـالة 
كورنثـــوس األولـــى أصحـــاح 13 كتـــب أنشـــودة 
خالـــدة عـــن المحبـــة، كتبهـــا فـــي 13 آيـــة، وفـــي 
اآليـــة األخيـــرة ذكـــر »اإليمان والرجـــاء والمحبة، 
ولكـــن أعظمهن المحبة« )1كورنثوس13:13(، 
هـــذه الثالثـــة هـــي الثالثة أيام التـــي غيرت تاريخ 

العالـــم وغيرت حياة اإلنســـان.
اليـــوم األول هـــو يـــوم الصليـــب »يـــوم 
الجمعـــة« وهـــو الـــذي ُيكنـــى عنـــه فـــي رســـائل 
بولـــس الرســـول باإليمـــان، يـــوم الصليـــب، وفـــي 
يـــوم اإليمان ربنا يســـوع المســـيح قـــد ُصلب على 
الصليـــب، ونحـــن نصلـــي فـــي صـــالة الســـاعة 
السادســـة مـــن األجيبيـــة ونقـــول: »يـــا مـــن فـــي 
السادســـة  الســـاعة  وقـــت  وفـــي  الســـادس  اليـــوم 
ُســـمرت علـــى الصليب مـــن أجلنـــا جميًعا«. هذا 
الصليـــب الـــذي ُســـمر عليه الســـيد المســـيح كان 
إعالًنـــا، وكمـــا يقـــول فـــي ســـفر نشـــيد األناشـــيد: 
ربـــوة«  بيـــن  معلـــم  وأحمـــر،  أبيـــض  »حبيبـــي 
للنقـــاء  رمـــز  وأحمـــر  أبيـــض   ،)5:10 )نشـــيد 
ولـــدم الفـــداء، وحبيبـــي معلـــم بيـــن ربـــوة وهو علم 
وهكـــذا  اآلف،  عشـــرة  تعنـــي  »ربـــوة«  مرتفـــع، 
كان الصليـــب علًمـــا مرتفًعـــا حيـــث ُصِلب الســـيد 
المســـيح علـــى الصليـــب فـــي مـــكان الجلجثة يوم 
الصليـــب وهـــو يـــوم اإليمـــان، وقاعـــدة الصليـــب 
هـــو إيماننـــا، وكما يعبـــر القديس بولس الرســـول 
ويقـــول »مـــع المســـيح ُصِلبـــت فأحيـــا ال أنـــا بـــل 
المســـيح يحيـــا فـــّي« )غـــل20:2(. يـــوم الجمعة 

هـــو الـــذي فيـــه قد تم وضع أساســـنا في المســـيح 
فادًيـــا ومخلًصـــا لكل إنســـان، وعندمـــا تقف معي 
أمـــام الصليـــب نتذكـــر قائـــد المئـــة عندمـــا طعـــن 
جنـــب المســـيح بالحربـــة فخـــرج منـــه دم ومـــاء، 
فقـــال هـــذه المقولـــة الشـــهيرة »حًقـــا كان هـــذا ابن 
هللا« )متـــى54:27(، وكان اعتـــراف قائـــد المئـــة 
والـــذي كان رومانًيـــا اعتراًفـــا مـــن العالـــم الوثنـــي 
بما صنعه الســـيد المســـيح، من أجل كل إنسان. 
إيمانـــك أساســـه هـــو الصليب الـــذي ُصِلب عليه 
الســـيد المســـيح، وحـــّول الســـيد المســـيح الصليب 
مـــن العـــار والـــذل حيث كان رمـــًزا للموت وأيًضا 
أداة للمـــوت، حّولـــه إلـــى أداة مجـــد وفخار نفتخر 
به كلنــــــــــــا، هذا هو يــــــــــــــوم جمعــــــــــــة الصلبـــــــوت 

اإليمان. يـــوم 
ثـــم يأتي يـــوم الســـبت وهو ســـبت الفرح 
ونطلـــق عليـــه أيًضـــا ســـبت االنتظار وســـبت 
الرجـــاء، وهـــو التعبيـــر الـــذي اســـتخدمه القديس 
بولـــس الرســـول أنـــه »يوًمـــا للرجـــاء«. المســـيح 
كان قـــد ُصِلـــب ومات علـــى الصليب، وُدِفن في 
القبـــر، وكان التالميـــذ وكل المحبيـــن ينتظـــرون 
علـــى رجـــاء هـــذه القيامـــة، كان يـــوم رجـــاء كمـــا 
عّبـــر عنه الســـيد المســـيح فـــي أحاديثـــه األخيرة، 
نفـــس  فـــي  ولكـــن  باألمـــل  مشـــحوًنا  يوًمـــا  كان 
الوقت كان مشحوًنا بالخوف وبالقلق وبالصبر، 
وكان هنـــاك نـــوع مـــن الرعـــب حـــّل علـــى نفـــوس 
التالميـــذ ونفـــوس المحبيـــن، لقـــد ُدِفـــن فـــي القبر 
ولكـــن أيـــن هـــو؟ فـــكان ســـبت الرجـــاء هـــو اليوم 
الذي نســـهر فيه ونقرأ ســـفر الرؤيا في »ليلة أبو 
غلمســـيس«، ونقـــرأ عـــن االنتظـــار للخـــروج مـــن 
الظلمـــة إلـــى النـــور، ومـــن العالـــم إلـــى األبديـــة. 

كان هـــذا هـــو يـــوم الرجـــاء.
ثـــم جـــاء فجـــر األحـــد، وفجـــر األحد هو 
يـــوم القيامة، ويـــوم القيامة هو يـــوم المحبة. 
أطالـــع معـــك مـــا قالـــه بولـــس الرســـول »اإليمـــان 
المحبـــة«  أعظمهـــن  ولكـــن  والمحبـــة  والرجـــاء 
الســـيد  )1كورنثـــوس13:13(، فكانـــــــــــت قيامـــة 
المســـيح حًبـــا فـــي كل أحـــــــــــــد، القديـــس بولـــــــــــس 
»ألعرفـــه،  يقـــول:  قـــوة  بـــكل  وقـــف  الرســـول 

وقـــــــــــــــوة قيامتـــــــــــه، وشركـــــــة 
آالمـــــــــــه، متشّبًها بموتــــــــــــه« 
)فيلبي10:3(، هذا االختيار الشـــخصي للقيامة 
أنهـــا كانـــت حًبـــا فـــي كل إنســـان، فـــاهلل لـــم يترك 
النفـــوس تعيـــش في القلـــق أو الحزن أو األلم، لم 
يتـــرك النفـــوس فـــي هـــذه الصـــورة، هللا اختـــار أن 
يكـــون فجـــر األحـــد هو اليـــوم الـــذي صنعه لكي 
يمأل اإلنســـان حًبا وفرًحا، اإلنســـان الذي يمتلئ 
قلبه بالمحبة اإللهية هو اإلنســـان الذي يســـتطيع 

أن يعيـــش فرًحا.
من أين يأتي هذا الفرح؟

يأتـــي عندمـــا يمتلئ قلب اإلنســـان بالحب، 
حيـــث يشـــعر أن يـــد الســـيد المســـيح التـــي كانت 
قلبـــه  وإلـــى  إليـــه  امتـــدت  قـــد  الصليـــب  علـــى 
مصحوبـــة مـــع قطـــرات الـــدم الـــذي ســـال علـــى 
الصليـــب، وكانـــت قطـــرات حـــب مـــن أجـــل كل 
أحـــد ومـــن أجـــل خطيئـــة اإلنســـان ومـــن أجـــل 
أتعـــاب اإلنســـان، وجـــاء هللا لكـــي مـــا يقـــوم مـــن 
بيـــن األمـــوات في فجر يـــوم األحد، وصار أكبر 
تعبيـــر يقدمـــه لنـــا المســـيح فـــي القيامـــة هـــو أنـــه 

يحـــب الجنـــس البشـــري.
نحـــن يومًيـــا وفـــي بدايـــة كل يـــوم نصلـــي 
صـــالة باكـــر، وهي تذكار للقيامة المجيدة. وفي 
كل أســـبوع نصلـــي فـــي يـــوم األحد، وهـــو تذكار 
أيًضـــا لقيامـــة الســـيد المســـيح فجـــر يـــوم األحـــد، 
وصار يوم األحد هو العيد األســـبوعي، ويمكننا 
أن ُنســـميه عيـــد المحبـــة اإللهية التي ســـكبها هللا 
فـــي قلوبنـــا، يقـــول لنا بولس الرســـول في رســـالته 
إلـــى روميـــة: »محبـــة هللا انســـكبت فـــي قلوبنـــا 
بالـــروح القـــدس الُمعطـــى لنـــا« )روميـــه 5:5(. 
وعمـــل هللا فـــي القيامـــة يصـــل أيًضـــا إلـــى كل 
شـــهر قبطـــي، فـــي يـــوم 29 من الشـــهر القبطي 
تكـــون تـــذكارات القيامـــة والميـــالد والبشـــارة. ثـــم 
فـــي كل عـــام نحتفل بعيد القيامـــة ويمتد احتفالنا 
بهـــا لمـــدة خمســـين يوًمـــا أو ســـبعة أســـابيع، ثـــم 
يبـــدأ األســـبوع الثامـــن الـــذي يعبـــر عـــن األبديـــة 

الســـماوية. والمحبة 
أنـــا أهنئكم أيها األحبـــاء بهذا العيد، وأرجو 
أن يكـــون هـــذا العيـــد عيًدا مبارًكا وعيـــًدا مفرًحا، 
والمحبـــة  والرجـــاء  باإليمـــان  فيـــه  نشـــعر  عيـــًدا 
ولكـــن أعظمهـــن »المحبة«، وهي محبة المســـيح 
التـــي ســـكبها مـــن أجـــل كل إنســـان فينـــا. أرجـــو 
أن تكونـــوا جميًعـــا بخيـــر، وأرجـــو أن تحيـــوا فـــي 
كل كنيســـة وفـــي كل إيبارشـــية بـــكل خيـــر وبكل 
ســـالم، وتكـــون خدمتكم ومحبتكـــم ذائعة بين كل 
أحـــد.. خريســـتوس آنســـتى.. آليثـــوس آنســـتي.. 

المســـيح قـــام، بالحقيقـــة قام.
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رأس قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، بابـــا اإلســـكندرية وبطريـــرك 
الكـــرازة المرقســـية، قـــداس عيـــد القيامـــة المجيـــد، مســـاء يـــوم الســـبت 27 
وقـــد  رويـــس.  باألنبـــا  الكبـــرى  المرقســـية  بالكاتدرائيـــة  أبريـــل 2019م، 
اشـــترك مـــع قداســـته فـــي الصـــالة أصحـــاب النيافـــة: األنبا بطرس األســـقف 
العـــام، األنبا مكســـيموس األســـقف العـــام لكنائس مدينة الســـالم والحرفيين، 
األنبا مارتيروس األســـقف العام لكنائس شـــرق الســـكة الحديد، األنبا إرميا 
األسقف العام، األنبا يوليوس األسقف العام لكنائس مصر القديمة والمنيل 
وفم الخليج وأســـقفية الخدمات، األنبا مكاري األســـقف العام لكنائس شـــبرا 
الجنوبيـــة، األنبـــا آنجيلـــوس األســـقف العـــام لكنائـــس شـــبرا الشـــمالية، األنبا 
اكليمنـــدس األســـقف العـــام لكنائـــس عزبـــة الهجانة وألماظة وزهـــراء مدينة 
نصـــر، األنبـــا ســـاويرس األســـقف العـــام، األنبـــا ميخائيـــل األســـقف العـــام 
لكنائـــس منطقـــة الوايلـــي والقبـــة. ومـــن اآلبـــاء الكهنـــة: القمص ســـرجيوس 
ســـرجيوس وكيـــل عـــام البطريركيـــة بالقاهـــرة، القـــس آنجيلـــوس إســـحق، 
والقـــس كيرلس بشـــرى )ســـكرتارية قداســـة البابـــا(، والقمص ديســـقوروس 
البرموســـي المشـــرف الروحـــي علـــى الكليـــة اإلكليريكية، وعـــدد من اآلباء 
الكهنـــة، وخـــورس الكليـــة اإلكليريكية باألنبا رويس بقيادة المرتل دياكون/ 
إبراهيـــم عيـــاد، إلـــى جانـــب حضـــور كبيـــر من رجـــال الدولـــة، واألراخنة، 

واآلالف مـــن أفـــراد الشـــعب القبطي.

املهنئون بالعيد:
وقـــد اســـتقبل قداســـة البابـــا التهنئـــة بعيد القيامـــة المجيد ليلـــة العيد يوم 
الســـبت 27 أبريـــل، ويـــوم العيـــد األحـــد 28 أبريـــل، فـــي المقـــر البابـــوي 
بالكاتدرائيـــة المرقســـية الكبرى باألنبا رويـــس. وكان على رأس المهنئين: 
فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، 
وقـــد أرســـل ســـيادته برقيـــة تهنئـــة رقيقـــة أعـــرب بهـــا عـــن تهانيـــه لقداســـته 
ولـــكل أقبـــاط مصـــر والمهجـــر، وأناب عن ســـيادته لحضور الصالة الســـيد 

المستشـــار/ ُعمـــر مروان وزير شـــئون مجلـــس النواب. 
والســـيد الدكتـــور/ مصطفـــى مدبولي، رئيس مجلـــس الوزراء، والذي 
أرســـل برقيـــة تهنئـــة بالعيد، وأناب عن ســـيادته لحضـــور الصالة الدكتور/ 

هشـــام توفيـــق وزير قطـــاع األعمال العام. 
معالـــي المستشـــار/ عدلـــي منصور رئيـــس الجمهورية الســـابق، الذي 

اتصـــل بقداســـته تليفونًيـــا لتقديـــم التهنئة بالعيد.
الســـيد الدكتور/ علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والذي أرســـل 
برقيـــة تهنئـــة، وأناب عن ســـيادته لحضور الصالة الســـيد/ ســـليمان وهدان 

وكيـــل مجلس النواب.

األزهر الرشيف: وقد حضـــر إلى المقر البابـــوي للتهنئة بالعيد: 
فضيلـــة اإلمـــام األكبـــر الدكتـــور/ أحمد الطيب شـــيخ الجامـــع األزهر، على 

رأس وفـــد رفيـــع المســـتوى مـــن القيادات الدينية اإلســـالمية وعلماء 
مشـــيخة األزهر. ضم الوفد: فضيلة الشـــيخ الدكتور/ شـــوقي عالم 
مفتـــي الديـــار المصريـــة. الدكتـــور/ صالـــح عبـــاس جمعـــة وكيـــل 
األزهـــر. الدكتـــور/ محمـــد المحرصـــاوي رئيـــس جامعـــة األزهـــر. 
أ.د/ محمـــد عبـــد العاطـــي منســـق عـــام بيـــت العائلـــة المصريـــة. د/ 
أســـامة الحديـــدي، د/ رضا الســـباعي، من مركـــز الفتوى باألزهر. 
أ/ محمـــد عبـــد المجيـــد رئيـــس اإلدارة المركزيـــة للعالقـــات العامـــة. 
أ/ عبـــد الرحمـــن الرفاعـــي مديـــر عـــام العالقـــات العامـــة. أ/ أحمـــد 
عبـــد الهـــادي مديـــر إدارة المراســـم. أ/ أحمـــد محمد علـــي مدير عام 
المراســـم. الدكتـــور/ أتـــي أتـــي مديـــر عام الشـــئون الفنيـــة. أ.د/ نهلة 
صبري عميد كلية الدراســـات اإلســـالمية. د/ إلهام شـــاهين مدرس 
بجامعـــة األزهـــر. كمـــا حضـــر صـــالة القـــداس الشـــيخ/ مظهر شـــاهين إمام 
مســـجد عمـــر مكـــرم، الشـــيخ أحمـــد صابـــر مـــن وزارة األوقـــاف. الشـــيخ/ 

عمـــاد طـــه مـــن إدارة الوعـــظ باألزهر الشـــريف.

وزارة األوقاف: كمـــا قّدم فضيلـــة الدكتور/ محمـــد مختار جمعة 
وزيـــر األوقـــاف، التهنئـــة لقداســـته بالمقـــر البابـــوي، ورافقـــه وفـــد رفيـــع 
المســـتوى مـــن علمـــاء ووكالء الـــوزارة: فضيلة الشـــيخ/ جابـــر طايع وكيل 
أول ورئيس القطاع الديني بالوزارة. فضيلة الشـــيخ/ عيد كيالني، فضيلة 
الشـــيخ/ عبدالباســـط عمارة، فضيلة الشـــيخ/ خالد صالح، وكالء الوزارة. 

أ/ عبـــد اآلخـــر يوســـف مديـــر عام العالقـــات العامة. 

كما قّدم التهنئة كلٌّ من:
الســـادة الوزراء: الســـفيرة/ نبيلـــة مكـــرم وزيـــر الدولـــة للهجرة 
وشـــئون المصرييـــن بالخـــارج، اللـــواء/ محمـــود شـــعراوي وزيـــر التنميـــة 
المحليـــة، الدكتورة/هالـــة زايـــد وزيـــر الصحة والســـكان، الدكتور/ أشـــرف 
صبحـــي وزيـــر الشـــباب والرياضـــة، الدكتـــور/ محمـــد عبـــد العاطـــي وزير 
المـــوارد المائيـــة والـــري، الدكتـــورة/ ياســـمين فـــؤاد وزيـــر البيئة، الســـفير/ 
حمـــدي ســـند لـــوزا نائـــب وزيـــر الخارجيـــة للشـــئون األفريقيـــة مندوًبـــا عن 

الســـفير/ ســـامح شـــكري وزيـــر الخارجية.

القوات املســـلحة: هّنأ ســـيادة الفريق أول/ محمد زكي وزير 
الدفاع واإلنتاج الحربي، القائد العام للقوات المســـلحة، قداســـة البابا بالعيد. 
وقد أناب عن ســـيادته وفًدا من قيادات القوات المســـلحة لحضور الصالة: 
لـــواء أ.ح/ محمـــد عبـــد الفتـــاح الكشـــكي مســـاعد وزيـــر الدفـــاع للعالقـــات 
الخارجيـــة، لـــواء أ.ح/ عبـــد الغنـــي الصغير رئيس هيئـــة التنظيم واإلدارة، 
لـــواء أ.ح/ عمـــاد أحمـــد الغزالـــي قائـــد المنطقـــة المركزية العســـكرية، لواء 
أ.ح/ أحمـــد فتحـــي خليفـــة مدير إدارة الشـــئون المعنويـــة، لواء أ.ح/ محمود 

العيداروس مدير إدارة الشـــرطة العســـكرية.

جهاز املخابرات العامة: كمـــا هّنأ بالعيد الســـيد الوزيـــر اللواء/ 
عبـــاس كامـــل مديـــر جهـــاز المخابـــرات العامة، وأناب عن ســـيادته لحضور 

القداس: الســـيد اللواء/ أيمن حلمي، الســـيدة العميد/ رانيا عبد العزيز.

اللـــواء/ محمـــود توفيق  وزارة ادلاخلية: معالـــي الوزير ســـيادة 
وزير الداخلية، والذي قدم التهنئة لقداســـة البابا بالمقر البابوي على رأس 
وفـــد رفيـــع المســـتوى من مســـاعدي الوزيـــر ومديـــري اإلدارات بالوزارة، 
وأنـــاب عـــن ســـيادته لحضـــور الصـــالة وتقديـــم التهنئـــة الســـيد اللـــواء/ أمين 
أحمـــد أميـــن. كمـــا حضـــر الســـيد اللـــواء/ عمـــرو لطفـــي مســـاعد الوزيـــر 
للشـــئون اإلدارية، الســـيد اللواء/ شـــعبان عبد التواب مساعد الوزير لقطاع 
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أمـــن المنافـــذ، الســـيد اللـــواء/ علـــي ســـلطان مســـاعد الوزيـــر لقطـــاع نظـــم 
االتصـــاالت وتكنولوجيـــا المعلومـــات. وحضـــر إلـــى المقـــر البابـــوي لتقديـــم 
التهنئـــة: الســـيد اللـــواء/ مصطفـــى النمـــر مســـاعد وزيـــر الداخليـــة لشـــرطة 

والمواصالت. النقـــل 

جهاز األمن الوطين: الســـيد اللـــواء/ عماد صيام مســـاعد الوزير 
- رئيـــس قطـــاع األمـــن الوطنـــي. الســـيد اللـــواء/ عـــادل جعفـــر نائـــب رئيس 
قطـــاع األمـــن الوطنـــي. الســـيد اللـــواء/ أســـامة القاضـــي مديـــر اإلدارة العامة 
لقطـــاع األمـــن الوطنـــي بالقاهرة. الســـيد اللواء/ أســـامة خلف. الســـيد العميد/ 
حســـن ُعمـــر، المقـــدم/ محمد األلفـــي، الرائد/ خالد الشـــاذلي باألمن الوطني.

اللـــواء/  الســـيد  واتلأمـــن:  اخلاصة  احلراســـات  إدارة 
مصطفـــى أنســـي مســـاعد أول الوزيـــر لقطـــاع الحراســـات والتأمين. الســـيد 
اللـــواء/ أشـــرف الخولـــي مســـاعد الوزيـــر - مديـــر اإلدارة العامـــة لشـــرطة 
الحراســـات الخاصـــة. الســـيد اللـــواء/ ســـعيد الســـيد وكيـــل اإلدارة العامـــة 

لشـــرطة الحراســـات الخاصـــة.

حمافظـــة القاهـــرة: الســـيد اللـــواء/ خالـــد عبـــد العـــال محافظ 
القاهـــرة، اللـــواء/ إبراهيـــم عبـــد الهادي يـــس نائب محافظ القاهـــرة للمنطقة 
الغربيـــة، المهنـــدس/ إبراهيـــم صابـــر خليـــل نائـــب محافظ القاهـــرة للمنطقة 
الشرقية، اللواء/ أحمد فؤاد حسن نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، 
المستشـــار/ عمـــرو عبدالرحيـــم مستشـــار محافـــظ القاهـــرة، اللـــواء/ محمـــد 
حنفي ســـكرتير عام محافظة القاهرة، عميد مهندس/ أحمد الدميري مدير 

عـــام اإلدارة العامـــة للعالقـــات العامة.

الســـادة املحافظون: الدكتـــور/ كمـــال جـــاد شـــاروبيم محافظ 
عـــالء  الدكتـــور/  دميـــاط،  محافـــظ  عـــوض  منـــال  الدكتـــورة/  الدقهليـــة، 

القليوبيـــة. محافـــظ  عبدالحليـــم 

أعضـــاء جملس انلواب: كمـــا حضـــر للتهنئـــة بالعيـــد: اللـــواء/ 
ســـعد الجمـــال نائـــب رئيـــس البرلمـــان العربـــي وعضـــو مجلـــس النـــواب، 
ســـماحة الدكتـــور/ عبـــد الهـــادي القصبـــي رئيـــس ائتـــالف فـــي حـــب مصـــر 
ورئيـــس لجنـــة التضامـــن بمجلـــس النـــواب، النائب/ ثروت بخيـــت، النائب/ 
هانـــي نجيـــب، النائـــب/ جـــون طلعـــت، النائـــب/ محمـــد مصطفـــى بكـــري، 
النائبـــة/ منـــى منيـــر، النائـــب/ ثـــروت ســـويلم الرئيـــس التنفيـــذي التحاد كرة 
القـــدم وعضـــو مجلـــس النـــواب، النائـــب/ محمـــد أبـــو حامـــد، النائبـــة/ زينب 
علـــي ســـالم، النائبـــة/ ماريـــان عـــازر، النائـــب/ جبالـــي محمـــد جبالي رئيس 
اتحـــاد عمـــال مصـــر وعضـــو مجلـــس النـــواب، النائـــب/ ســـمير غطـــاس، 
النائبـــة الدكتـــورة/ آمنـــة نصيـــر، النائبـــة/ إيفليـــن متـــى، النائـــب/ عماد جاد، 
النائـــب/ أحمـــد إســـماعيل، النائـــب/ محمـــد العقـــاد، النائـــب/ شـــريف حنفـــي 
يونـــس، النائـــب/ عبدالفتـــاح محمـــد يحيـــى، النائـــب/ أحمد إدريـــس، النائب/ 
محمـــد علـــي عمـــارة، النائـــب/ ماجـــد أبـــو الخيـــر، النائب/ محمـــد مصطفى 
ســـالم، النائـــب/ محمـــد ماهـــر حامد، النائب/ صالح الديـــن مخيمر، النائب/ 
الســـيد شـــادي أبـــو العـــال، النائـــب/ أحمد شـــعراوي، النائب/ محمـــود عبده، 
النائـــب/ منجـــود عبـــد القـــوي، النائب/ محســـن عبـــد الحميد، النائب/ هشـــام 

الحصـــري، النائـــب/ نبيـــل بولس.

شـــهاب  مفيد  الدكتـــور/  الســـابقون:  واملحافظون  الوزراء 
وزيـــر المجالـــس النيابيـــة والشـــئون القانونيـــة األســـبق. المهنـــدس/ هشـــام 
عرفـــات وزير النقل الســـابق. المهندس/ ياســـر القاضـــي وزير االتصاالت 

الثقافـــة  وزيـــر  النمنـــم  حلمـــي  الســـيد/  الســـابق.  المعلومـــات  وتكنولوجيـــا 
الســـابق. الســـيد/ يحيى راشـــد وزير السياحة الســـابق. الدكتور/ أحمد زكي 
بـــدر وزيـــر التنميـــة المحليـــة األســـبق. الدكتـــور/ رمـــزى جـــورج إســـتينو 
وزيـــر الدولـــة للبحـــث العلمـــي األســـبق. الدكتـــورة/ ناديـــة زخـــاري وزيـــرة 
الدولـــة للبحـــث العلمـــي األســـبق. الســـفيرة/ مشـــيرة خطـــاب وزيرة األســـرة 
والســـكان األســـبق. الدكتـــورة/ فينيـــس كامـــل جـــوده وزيـــرة البحـــث العلمي 
األســـبق. الدكتـــور/ إبراهيـــم فـــوزي وزيـــر الصناعـــة األســـبق. الدكتـــور/ 
جـــالل الســـعيد وزيـــر النقـــل األســـبق. الدكتـــور/ ماجـــد جورج وزيـــر البيئة 
األســـبق. اللـــواء/ مجـــدي أيـــوب محافـــظ قنا األســـبق. اللواء/ عماد شـــحاتة 
محافـــظ قنـــا األســـبق. المستشـــار/ عدلـــي حســـين محافـــظ القليوبية األســـبق.

اهليئـــات القضائيـــة: المستشـــار/ مجـــدي أبـــو العـــال رئيـــس 
محكمـــة النقـــض، رئيـــس مجلـــس القضـــاء األعلى. المستشـــار/ نبيل صادق 
النائب العام. المستشـــار/ محمد عبد المحســـن نائب رئيس محكمة النقض، 
رئيـــس نـــادى القضـــاة. المستشـــار/ حســـين عبـــده خليـــل رئيس هيئـــة قضايا 
الدولـــة. المستشـــار/ عـــالء الديـــن فـــؤاد مدير الجهـــاز التنفيـــذى الدائم للهيئة 
الوطنيـــة لالنتخابـــات. المستشـــار/ حاتـــم فتحـــي عبدالقـــدوس رئيس محكمة 
اســـتئناف القاهـــرة، عضـــو المكتـــب التنفيـــذى للهيئـــة الوطنيـــة لالنتخابـــات. 
المستشـــار/ محمد رضا شـــوكت رئيس محكمة اســـتئناف القاهرة، وعضو 
مجلـــس القضـــاء األعلـــى. المستشـــار الدكتـــور/ أيمـــن فـــؤاد رئيـــس محكمـــة 
االســـتئناف. المستشـــار الدكتـــور/ محمـــد الدمـــرداش العقالـــي نائـــب رئيـــس 
مجلـــس الدولـــة، ورئيـــس محكمـــة جامعة الـــدول العربية. المستشـــار/ كامل 
ســـمير جرجـــس المحامـــي العـــام األول، رئيـــس مكتـــب التعـــاون الدولـــي 
وحقـــوق اإلنســـان بمكتـــب النائب العام. المستشـــار/ أيمن بديع فلتس رئيس 
محكمـــة جنايـــات القاهـــرة. المستشـــار/ أحمـــد عبـــد اللطيف أمين عـــام هيئة 
قضايا الدولة. المستشـــار/ إبراهيم الغيطاني مستشـــار بهيئة قضايا الدولة. 
المستشـــار/ عاطـــف منصـــور محمـــد عضـــو مجلس إدارة نادي مستشـــاري 
قضايـــا الدولـــة. المستشـــارة/ عـــال عبـــد الرحمـــن راضـــي، المكتـــب الفنـــي 
لمســـاعد وزيـــر العـــدل. المستشـــار/ خيـــري مختـــار عبـــد المغيـــث، رئيـــس 

نيابـــة األقصر.

اهليئات ادلبلوماســـية: حضـــر صـــالة قـــداس العيـــد للتهنئة 
ســـفراء: دولـــة المجـــر والســـيدة قرينتـــه، مملكـــة كمبوديـــا، دولـــة اليابـــان 
والســـيدة قرينتـــه، دولـــة نامبيـــا، دولة غينيا، دولة بيـــرو، المملكة البريطانية 
المتحـــدة، دولـــة التشـــيك، دولـــة كنـــدا، دولـــة أســـتراليا، جمهوريـــة إثيوبيـــا، 

قنصـــل سويســـرا، والقائمـــة بأعمـــال الســـفير األمريكـــي.

األحـــزاب واالئتالفات والوفـــود: المستشـــار/ بهـــاء الدين 
أبوشـــقة رئيـــس حـــزب الوفـــد، رئيس لجنة الشـــئون الدســـتورية والتشـــريعية 
بمجلـــس النـــواب، ووفـــد مـــن أعضـــاء الحـــزب. الدكتـــور/ عصـــام خليـــل، 
الدكتور/ محمود العاليلي، من حزب المصريين األحرار ووفد من شـــباب 
الحـــزب. الفريـــق/ جـــالل الهريـــدي رئيـــس حـــزب حمـــاة الوطـــن، ووفـــد من 
الحـــزب. الربـــان/ عمـــر صميدة رئيـــس حزب المؤتمر، ووفـــد من الحزب. 
المستشـــار/ روفائيـــل بولـــس رئيـــس حـــزب مصر القومي. المستشـــار/ ســـيد 
حســـن قاســـم رئيس حزب الثورة. المستشـــار/ حسين أحمد أبو العطا رئيس 
حزب مصر الثورة. الســـيد/ فؤاد القاضي، أمين العمل الجماهيري لحزب 
مســـتقبل وطـــن، ووفـــد مـــن أمانـــة القاهرة. الدكتـــور/ مكرم وليـــم لبيب نائب 
رئيـــس حـــزب الغـــد. النائـــب/ إســـماعيل نصـــر الديـــن نائـــب رئيـــس حـــزب 

الحريـــة المصـــري. وفـــد من تنســـيقية شـــباب األحزاب والسياســـيين. 

7



مـــن  وفـــد  الفتـــاة،  مصـــر  حـــزب  الجيـــل،  حـــزب  مـــن:  ووفـــود 
المحاربيـــن والعســـكريين القدامـــى برئاســـة اللواء/ مدحـــت الحداد، الهالل 
األحمـــر المصـــري، وفـــد مـــن تحالف شـــباب تحيا مصر، وفـــد من ائتالف 

الوطن. حـــب 

برملانيون ســـابقون: األســـتاذ/ نبيل عزمـــي. األســـتاذ/ ممدوح 
رمـــزي. األســـتاذ/ أحمـــد عثمـــان العجوز.

انلقابـــات: المهنـــدس/ هانـــي ضاحـــي نقيـــب المهندســـين، وزير 
النقل األســـبق. األســـتاذ/ ســـامح عاشـــور نقيب المحامين، ووفد من النقابة 
ضم: األســـتاذ/ خالد أبو كريشـــة أمين عام النقابة، األســـتاذ/ يحيى التوني 
أميـــن الصنـــدوق، األســـتاذ/ ماجد حنـــا أمين عام اتحـــاد المحامين العرب، 
األســـتاذ/ أدهـــم العشـــماوي األميـــن المســـاعد للمحامين العـــرب. الدكتور/ 
محمـــد الشـــيخ نقيـــب صيادلة القاهرة، ووفد من أعضـــاء النقابة. د/ محمد 
عبـــد الجواد نقيب الصيادلة الســـابق. األســـتاذ/ عيـــد العقاري رئيس اتحاد 
شـــباب الريـــف والقبائـــل العربية بنقابة الفالحين. األســـتاذ/ حســـن اللبيدي 

نائـــب رئيس االتحاد.

املجالـــس القوميـــة: اللـــواء/ محمـــد عبـــد المنعـــم أميـــن عام 
المجلس القومي لرعاية أســـر الشـــهداء والمصابين. األســـتاذة/ هبة ســـعد، 

الدكتـــورة/ منـــى الوكيـــل عضوتـــا المجلـــس القومـــي للمـــرأة.

راضي  الدكتـــور/  اللـــواء  احلكوميـــة:  واألجهزة  اهليئات 
عبـــد المعطـــي رئيـــس جهـــاز حمايـــة المســـتهلك. الدكتـــور/ ماجـــد جـــورج 
رئيـــس المجلـــس التصديري للصناعات الطبيـــة والدوائية. مهندس/ مدحت 
إســـطفانوس رئيـــس شـــعبة منتجـــي األســـمنت باتحـــاد الصناعـــات. اللـــواء/ 
عاطـــف يعقـــوب رئيـــس جهـــاز حماية المســـتهلك الســـابق. الدكتور/ وجدي 
نبيل حنا عضو برنامج التأهيل الرئاسي. األستاذة/ نهى النحاس مستشار 
األكاديميـــة الوطنيـــة للتدريـــب والتأهيـــل الرئاســـي. الدكتور/ شـــريف وديع 
مســـاعد وزيـــر الصحـــة للطوارئ والرعايـــة الحرجة. اللواء/ محســـن مفيد 
مســـاعد مدير جهاز الخدمات الوطنية بالقوات المســـلحة. الســـفير/ أشـــرف 
منيـــر نائـــب مســـاعد وزيـــر الخارجيـــة للمراســـم. الدكتـــور/ خالـــد عيســـوي 
رئيس االتحاد العام للكشـــافة والمرشـــدات. اللواء أ.ح/ محمد أنيس رئيس 

حـــي عابدين. 

عزيز  هانـــي  األســـتاذ/  األهلية واملؤسســـات:  اجلمعيات 
رئيـــس جمعيـــة محبـــي مصـــر الســـالم. األســـتاذ/ تامر مكرم رئيـــس جمعية 
مســـتثمري جنـــوب ســـيناء. األســـتاذ/ منيـــر غبـــور رئيـــس جمعيـــة إحيـــاء 
التـــراث الوطنـــي المصـــري )نهـــرا(. الدكتـــورة/ راندا فؤاد رئيس مؤسســـة 
رحلـــة العائلـــة المقدســـة للســـياحة والتنميـــة. المهندس/ ســـمير قزمان رئيس 
مجلس إدارة خدمة الراعي وأم النور بأســـقفية الخدمات. الدكتور/ إيهاب 
فلتـــاؤس عضـــو مجلـــس إدارة خدمـــة الراعي وأم النور بأســـقفية الخدمات.

فـــاروق  نائلـــة  األســـتاذة/  املرصية:  واإلذاعـــة  اتلليفزيون 
رئيـــس التليفزيـــون المصـــري مندوبـــة عـــن األســـتاذ/ حســـين زيـــن رئيـــس 
الهيئـــة الوطنيـــة لإلعـــالم، األســـتاذ/ حـــازم أبو الســـعود مدير عـــام المذيعين 
بالتليفزيـــون، األســـتاذ/ أحمـــد ســـليم أميـــن عـــام المجلـــس األعلـــى لإلعـــالم، 
األســـتاذ/ وليد حلمي مدير مكتب رئيس التليفزيون، األســـتاذ/ أيمن الحبال 
رئيس اإلدارة المركزية لألحداث الجارية، األســـتاذة/ أميمة شـــكري رئيس 

اإلدارة المركزية ألخبار اإلذاعة، األستاذ/ فايز فرح المذيع ونائب رئيس 
اإلذاعـــة المصرية األســـبق.

 .ten قنـــاة  رئيـــس  الديهـــي  نشـــأت  اإلعالمـــى/  اإلعالميـــون: 
األســـتاذ/ عمـــاد خليـــل رئيـــس تحرير قناة ten. األســـتاذ/ خالد ناجح رئيس 
تحريـــر مجلـــة الهـــالل. األســـتاذ/ فيكتـــور ســـالمة مديـــر تحريـــر جريـــدة 
وطنـــي. الدكتـــورة/ رشـــا محمـــد كامـــل رئيـــس تحرير جريدة الـــرأي العام. 

األســـتاذ/ ناجـــي وليـــم رئيـــس تحريـــر جريـــدة المشـــاهير. 

اجلامعات وأعضـــاء هيئات اتلدريس: األســـتاذ الدكتور/ 
منصـــور حســـن أحمـــد رئيـــس جامعة بني ســـويف. األســـتاذ الدكتور/ رابح 
رتيـــب نائـــب رئيـــس جامعة بني ســـويف الســـابق. األســـتاذ الدكتـــور/ محمد 

عبد الاله رئيس جامعة اإلســـكندرية األســـبق.

املجلس املّل العـــام: الدكتـــور/ هانـــي كميـــل رئيـــس الديوان 
البابـــوي وعضـــو المجلـــس المّلـــي العـــام. دكتـــور مهنـــدس/ نـــادر ريـــاض. 
أ.د/ رســـمي عبـــد الملـــك. الكيميائـــي/ فتحي لطف هللا. المستشـــار/ منصف 

ســـليمان. الدكتـــور/ ممـــدوح فخري. األســـتاذ/ منســـى ثابت برســـوم. 

تهنئة الشـــخصيات العامـــة: الدكتـــور/ شـــريف دوس. 
الكاتبـــة/ فاطمـــة ناعـــوت. الفنـــان/ ســـمير اإلســـكندراني. األســـتاذ/ ســـامي 
المصري من شـــركة النســـاجون الشـــرقيون. األستاذ/ أسامة إبراهيم زكي.

رؤســـاء الطوائف والكنائس: جناب القس الدكتور/ أندريه 
ذكـــي رئيـــس الطائفة اإلنجيليـــة، ووفد من أعضاء المجلس اإلنجيلي العام، 
وعدد من قيادات الهيئة القبطية اإلنجيلية. نيافة المطران/ جورج شيحان 
مطـــران الكنيســـة المارونيـــة فـــي مصـــر والنائـــب البطريركـــي لبطريركيـــة 
أنطاكيـــة وســـائر المشـــرق للموارنـــة. نيافـــة المطـــران/ منيـــر حنـــا مطـــران 
الكنيســـة األســـقفية في مصر وشـــمال إفريقيا، ووفد من قساوســـة الكنيســـة 
األســـقفية بمصر. ومن كنيســـة األرمن األرثوذكس: نيافة المطران/ أشـــود 
مناتســـكانيان مطـــران طائفة األرمـــن األرثوذكس بمصر، ووفد من مجلس 
اإلدارة والمجلـــس المّلـــي بحضـــور ســـفير أرمينيـــا/ كاريـــن كريكوريـــان. 
نيافـــة المطـــران/ برونو موزارو القاصد الرســـولي لدولـــة الفاتيكان. جناب 
األب/ فيلبـــس عيســـى من كنيســـة الســـريان األرثوذكس، ووفـــد من الطائفة 
ومجلـــس اإلدارة. القـــس/ رفعـــت فكـــري األميـــن العـــام المشـــارك بمجلـــس 
كنائـــس الشـــرق األوســـط. الدكتـــور/ جرجـــس صالح األمين العـــام الفخري 
لمجلس كنائس الشـــرق األوســـط. وفد من الكنيســـة اإلثيوبية األرثوذكســـية.

شـــكر وتقدير: وقـــد وّجـــه قداســـة البابـــا تواضـــروس الثاني، 
الشـــكر والتقدير إلى إدارة الشـــرطة العســـكرية: الســـيد العميد/ نبيل علي، 
الســـيد العقيـــد/ هانـــي عبـــد اللطيـــف. وإدارة مراســـم وزارة الدفـــاع: الســـيد 
العقيـــد/ ماجـــد محمـــود، المقـــدم/ محمـــد فليفـــل، الرائـــد/ محمـــود الســـماني، 
الرائـــد/ طـــارق زهير؛ على مجهودهم الوافـــر في تأمين وتنظيم االحتفال. 
كمـــا وّجـــه قداســـته الشـــكر إلـــى قيـــادات وزارة الداخليـــة: الســـادة مســـاعدي 
الضبـــاط  وجميـــع  والقطاعـــات،  اإلدارات  ومديـــري  الداخليـــة،  وزيـــر 
والجنـــود، لمـــا بذلـــوه مـــن مجهود فـــي تأمين صلوات قـــداس العيد بالكنائس 
علـــى مســـتوى الُقطـــر المصـــري. وَخـــص بالشـــكر: الســـيد اللـــواء/ محمـــد 
منصور مســـاعد وزير الداخلية - مدير أمن القاهرة، الســـيد اللواء/ هاني 
جرجـــس حكمـــدار العاصمـــة، الســـيد اللواء/ أشـــرف الجندي مديـــر اإلدارة 
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العامـــة للمباحـــث العامـــة، الســـيد اللـــواء/ عـــالء عبـــد الظاهر مديـــر اإلدارة 
العامـــة للحمايـــة المدنيـــة والمفرقعات، الســـيد اللواء/ رجب عبد العال مدير 
اإلدارة العامة لقطاع الشـــمال، الســـيد اللواء/ ياســـر حجازي مدير اإلدارة 
العامـــة لشـــرطة النجـــدة، الســـيد اللـــواء/ محمـــود عبد الرازق مديـــر اإلدارة 
العامـــة لمـــرور القاهرة، الســـيد اللواء/ أســـامة النجدي مديـــر اإلدارة العامة 
لقـــوات األمـــن، الســـيد اللـــواء/ محمد درويـــش وكيـــل اإلدارة العامة لمرور 
قطـــاع الشـــمال، الســـيد العميـــد/ مـــازن عبـــد الشـــافي مأمـــور قســـم الوايلـــي. 
ومـــن قطـــاع اإلعـــالم والعالقـــات بالـــوزارة: الســـيد العقيـــد/ محيـــي كامـــل 

بمديريـــة أمـــن القاهرة.

الـــوزراء  الســـادة  مـــن  العديد  أرســـل  كمـــا 
املسئولن  السادة  من  والعديد  والســـفراء،  واملحافظن 
والشـــخصيات العامة، برقيات رقيقـــة للتهنئة بالعيد:
الســـيد اللـــواء/ مجـــدي عبـــد الغفـــار مســـاعد رئيـــس الجمهورية لألمن 
ومكافحـــة اإلرهـــاب. األســـتاذ/ طـــارق عامـــر محافـــظ البنـــك المركـــزي. 
الفريـــق/ مهـــاب مميـــش رئيـــس هيئـــة قنـــاة الســـويس. لـــواء أ.ح/ شـــريف 
ســـيف الديـــن رئيـــس هيئـــة الرقابـــة اإلداريـــة. أ.د/ صالـــح الشـــيخ رئيـــس 

الجهـــاز المركـــزي للتنظيـــم واإلدارة. 

من الســـادة الوزراء: الدكتـــور/ محمـــد ســـعيد العصـــار وزير 
الدولـــة لإلنتـــاج الحربـــي. د.م/ عاصـــم الجـــزار وزيـــر اإلســـكان والمرافـــق 
العـــدل.  العمرانيـــة. المستشـــار/ حســـام عبـــد الرحيـــم وزيـــر  المجتمعـــات 
أ.د/ عـــز الديـــن عمـــر أبـــو ســـتيت وزيـــر الزراعة واســـتصالح األراضي. 
الفريـــق/ يونـــس المصـــري وزيـــر الطيـــران المدنـــي. أ.د/ خالد عبـــد الغفار 
وزيـــر التعليـــم العالـــي والبحث العلمي. د/ علـــي المصيلحي وزير التموين 
والتجـــارة الداخليـــة. مهنـــدس/ أحمد الليثي وزير الزراعة األســـبق. اللواء/ 
عادل لبيب وزير التنمية المحلية السابق. اللواء/ خالد أبو الفضل مساعد 
األمين العام لشـــئون المراســـم والعالقات العامة برئاســـة الوزراء. الفريق/ 
محمـــد عبـــاس حلمـــي قائد القوات الجوية. القاضي/ الشـــين إبراهيم رئيس 
الهيئـــة الوطنيـــة لالنتخابـــات ونائـــب رئيـــس محكمـــة النقـــض. المستشـــار/ 

أحمـــد عبـــد العزيـــز أبو العـــزم رئيس مجلـــس الدولة. 

اللـــواء/  المنيـــا.  قاســـم حســـين محافـــظ  اللـــواء/  من املحافظن: 
عبـــد الحميـــد الهجـــان محافـــظ قنـــا. لـــواء أ.ح/ عـــادل الغضبـــان محافـــظ 
بورســـعيد. أ.د/ ممـــدوح غـــراب محافـــظ الشـــرقية. أ.د/ عبدالعزيز قنصوه 

محافـــظ اإلســـكندرية. 

أ. د/ عبدالوهاب محمد عزت رئيس جامعة عين شمس. أ.د/ حسام 
المالحي رئيس جامعة النهضة ببني ســـويف. أ. د / جمال الســـعيد رئيس 
جامعة بنها. أ.د/ عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور. أ.د / مصطفي عبد 
النبـــي عبـــد الرحمـــن رئيـــس جامعة المنيا. أ.د/ شـــمس الدين محمد شـــاهين 
رئيس جامعة بورســـعيد. أ.د/ عصام الكردي رئيس جامعة اإلســـكندرية. 
أ.د/ ماجـــد محمـــد فهمـــي نجـــم رئيـــس جامعـــة حلـــوان. المهنـــدس/ محمـــد 

الرشـــيدي رئيـــس مجلس أمنـــاء جامعة النهضة.

ومن جملس انلـــواب: المستشـــار/ أحمـــد ســـعد الديـــن األمين 
العـــام لمجلـــس النواب. الســـيد/ الســـيد الشـــريف وكيل أول مجلـــس النواب. 

النائـــب/ محمـــد فؤاد.

وأيًضا أرســـل برقيات تهنئة: دكتـــور/ طلعـــت عبـــد القوي 
رئيس االتحاد العام للجمعيات والمؤسســـات األهلية. أ.د/ عيســـى جرجس 
رئيـــس مجلـــس إدارة مستشـــفيات فيكتوريـــا باإلســـكندرية. األســـتاذ/ أحمـــد 
الوكيـــل رئيـــس االتحـــاد العـــام للغـــرف التجارية المصريـــة. الدكتور/ عالء 
عـــز أميـــن عـــام االتحـــاد العـــام للغـــرف التجاريـــة المصريـــة. لـــواء/ أحمـــد 
جنينـــة رئيس مجلس إدارة الشـــركة القابضـــة للمطارات والمالحة الجوية.

كما نشـــكر: المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم ُمَمثاًل في الهيئات 
الوطنيـــة لإلعـــالم والصحافـــة لنقلهم وتغطيتهم لصالة القـــداس على الهواء 
مباشـــرًة، وكذلـــك جميـــع القنوات الفضائيـــة المصرية والعربيـــة واألجنبية، 
واالذاعـــة المصريـــة، وجميـــع وكاالت األنبـــاء والصحـــف والمجـــالت التي 

تقـــوم بتغطية ونقل القـــداس اإللهي.

صلـــى نيافـــة األنبـــا هرمينـــا، األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع شـــرق 
اإلســـكندرية، مندوًبـــا عـــن قداســـة البابـــا، قداس عيـــد القيامة المجيد، مســـاء 
يـــوم الســـبت 27 أبريـــل 2019م، بالكاتدرائيـــة المرقســـية باإلســـكندرية، 
بمشـــاركة القمـــص أبـــرآم إميـــل وكيـــل البطريركيـــة باإلســـكندرية، واآلبـــاء 

كهنـــة الكاتدرائيـــة. 
وقـــد اســـتقبل أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا بافلـــي األســـقف العـــام لكنائـــس 
قطـــاع المنتـــزه، واألنبـــا إيالريـــون األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع غـــرب 
شـــرق  قطـــاع  لكنائـــس  العـــام  األســـقف  هرمينـــا  واألنبـــا  اإلســـكندرية، 
اإلســـكندرية، ومعهم القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية باإلســـكندرية؛ 
الدكتـــور عبـــد العزيـــز قنصوه محافظ اإلســـكندرية، والـــذي زار ليلة العيد 
مقـــر البطريركيـــة بمدينـــة اإلســـكندرية علـــى رأس مـــن القيـــادات األمنيـــة 
جميًعـــا  حضـــروا  البرلمـــان؛  ونـــواب  والمحليـــة  والتنفيذيـــة  والعســـكرية 

للتهنئـــة بالعيـــد.

يف خمتلف اإليبارشـــيات: وفي مختلف إيبارشـــيات الكرازة 
المرقســـية، داخـــل مصـــر وخارجهـــا، اســـتقبل اآلبـــاء المطارنة واألســـاقفة، 
التنفيذيـــة  القيـــادات  ومختلـــف  المحافظيـــن،  الســـادة  مـــن  بالعيـــد  التهنئـــة 
بالمحافظـــات، ورجـــال الجيـــش والشـــرطة، ومندوبـــي األزهـــر واألوقـــاف، 

والســـادة نـــواب البرلمـــان، والشـــخصيات العامـــة.

نصلـــي أن يعيـــده هللا علينـــا وعلـــى مصرنـــا الحبيبـــة 
والبركة. بالخيـــر 
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قرار رئيس مجهورية مرص العربية
رقم 198 لسنة 2019

بتشكيل جملس إدارة هيئة أوقاف األقباط األرثوذكس

رئيـــس الجمهوريـــة، بعـــد االطـــالع علـــى الدســـتور: وعلـــى 
القانـــون رقـــم 264 لســـنة 1960 فـــي شـــأن اســـتبدال األراضـــي 
الزراعيـــة الموقوفـــة علـــى جهات البر العامـــة لألقباط األرثوذكس: 
وعلـــى قـــرار رئيـــس الجمهوريـــة رقم 962 لســـنة 1966 بتشـــكيل 

مجلـــس إدارة هيئـــة أوقـــاف األقبـــاط األرثوذكـــس: قـــــــــــــرر:
المـــادة األولـــى: ُيشـــكل مجلـــس إدارة هيئـــة أوقـــاف األقبـــاط 
األرثوذكس برئاســـة بابا اإلســـكندرية بطريرك الكرازة المرقســـية 
البحيـــرة  مطـــران   – باخوميـــوس  األنبـــا  مـــن:  كل  وعضويـــة 
ومطـــروح وشـــمال أفريقيـــا، واألنبـــا صرابامون – أســـقف ورئيس 
ديـــر األنبا بيشـــوي بوادي النطـــرون، واألنبا بوال – مطران طنطا 
وتوابعها، األنبا دانيال – أســـقف المعادي ودار الســـالم وســـكرتير 
المجمـــع المقـــدس، األنبا يؤانس – أســـقف أســـيوط وتوابعها، األنبا 
ماركـــوس – أســـقف دميـــاط وكفر الشـــيخ والبراري، والمستشـــار/ 
منصـــف نجيـــب ســـليمان، والمستشـــار/ ماهـــر ســـامي يوســـف، 
واللـــواء مهنـــدس/ ســـمير عـــازر حنـــا، والمهندس/ بســـيم ســـامي 
يوســـف حنا، والمهندس/ باســـل ســـامي سعد، والمحاســـب/ كامل 

كامـــل صالح. مجدي 
المـــادة الثانيـــة: ُينشـــر هـــذا القـــرار فـــي الجريـــدة الرســـمية، 
صدر برئاســـة الجمهورية في 12 شـــعبان ســـنة 1440هـ )الموافق 

18 أبريـــل ســـنة 2019م(.
عبد الفتاح السيسي

ُنشر بالجريدة الرسمية – العدد 16 تابع )أ( في 18 أبريل سنة 2019  3

يف لقاء مع شباب اإلسكندرية
المرقســـية  بالكنيســـة  ابريـــل 2019م،  األربعـــاء 17  يـــوم  ُأقيـــم 
الكبـــرى باإلســـكندرية، لقـــاء لقداســـة البابا مع شـــباب المحافظة، والذي 
نظمتـــه األمانـــة العامـــة لخدمـــة الشـــباب باإلســـكندرية. تضمـــن اللقـــاء 
فقـــرات عديـــدة قدمهـــا الشـــباب، مـــن بينهـــا عـــزف علـــى آلـــة القانـــون، 
ثـــم عرضـــت المهندســـة مارينـــا ميخائيل خبـــرات شـــبابية ناجحة، تالها 
مجموعـــة مـــن التســـابيح لكـــورال قلـــب داود، ثـــم قـــدم أحـــد الشـــباب من 
خدمة اإلدمان باإلســـكندرية باقة ورود لقداســـة البابا، وقدم آخر لوحة 

فنيـــة عبـــارة عـــن بورتريـــه لقداســـة البابا.
أعقـــب ذلـــك إلقـــاء قداســـته العظة التـــي كانت عـــن اإلصرار على 
النجـــاح، ثـــم اســـتمع إلى نتائج »اســـتبيان« أجرته األمانـــة العامة لخدمة 
الشـــباب باإلســـكندرية تضمن آراء الشـــباب في عدد من الموضوعات 
التـــي تشـــغلهم، أجـــاب قداســـته بعدهـــا علـــى أســـئلة الشـــباب، حيـــث تكلم 
الحضـــور مـــع قداســـة البابـــا عـــن وضـــع الكنيســـة فـــي مصـــر فـــي ظـــل 

برنامج »صباح اخلري يا مرص«
يستضيف قداسة ابلابا

برنامـــج  اســـتضاف  2019م،  أبريـــل   27 الســـبت  صبـــاح  فـــي 
»صبـــاح الخيـــر يـــا مصـــر« الـــذي يقدمـــه التليفزيون المصري، قداســـة 

البابـــا تواضـــروس الثانـــي، بمناســـبة عيـــد القيامـــة المجيـــد.

قداسة ابلابا يف أسبوع اآلالم
+ صلـــى قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، القنديل العـــام وقداس 
جمعـــة ختـــام الصـــوم األربعينـــي المقـــدس، يـــوم الجمعـــة 19 أبريـــل 

2019م، بكنيســـة المـــالك ميخائيـــل بكرمـــة كنـــج مريـــوط.

+ كمـــا صلـــى قداســـته قـــداس عيـــد أحـــد الشـــعانين والجنـــاز العام، 
صبـــاح يـــوم األحـــد 21 أبريـــل 2019م، بكاتدرائيـــة ديـــر القديس األنبا 

بيشـــوي بـــوادي النطرون.

+ وصلـــوات لقـــان وقـــداس عيد خميس العهد صباح يوم الخميس 
25 أبريل 2019م، بكاتدرائية دير الشـــهيد العظيم مار مينا بمريوط.

+ وصلى قداســـته يوم الجمعة العظيمة بالكاتدرائية، الجمعة 26 
أبريل 2019م، بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية.

ويُديل بصوته يف استفتاء
تعديل ادلستور

اســـتفتاء  فـــي  بصوتـــه  الثانـــي  تواضـــروس  البابـــا  قداســـة  أدلـــى 
تعديـــل الدســـتور يـــوم الســـبت 20 أبريل 2019م، بمدرســـة الســـرايات 
بحـــي الوايلـــي. وكان قداســـته قـــد أكـــد قبل ذلـــك على أن المشـــاركة في 
االســـتفتاء علـــى الدســـتور حـــق مـــن حقـــوق المواطنـــة، وحـــث قداســـته 

جمـــوع األقبـــاط علـــى المشـــاركة واإلدالء بالـــرأى.
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التغيرات السياسية الحالية، وأيًضا عن طرق خدمة الشباب باألنشطة 
وجذب الشباب البعيدين عن الكنيسة، وطالبوا بوجود أسقفية للشباب، 
وأيًضـــا قـــد اطمئنـــوا علـــى صحـــة وظهر قداســـته، وأســـئلة روحية وفي 
الليتورجيا، وقد جاوب قداســـة البابا على كل أســـئلة الشـــباب في حوار 
رائـــع بيـــن األب وأوالده. ثـــم منـــح هدايـــا للفائزين في مســـابقة »اعرف 
واقـــرأ« التـــي ينظمهـــا مركـــز إيمي التعليمي ســـنوًيا. وفـــي الختام وزع 

هدايـــا تذكارية علـــى الحاضرين.

ويستقبل حمافظ اإلسكندرية
وعلى هامش لقاء قداسته بشباب اإلسكندرية، استقبل قداسة البابا 
مساء يوم األربعاء 17 أبريل 2019م، بمقر البطريركية باإلسكندرية، 
الدكتـــور عبـــد العزيـــز قنصـــوة محافـــظ اإلســـكندرية. عـــرض الدكتـــور 
قنصـــوة خـــالل اللقـــاء مالمـــح بعض المشـــروعات التنمويـــة بالمحافظة، 
وأهمهـــا مشـــروع المونوريـــل »التـــرام المعلـــق« الـــذي ســـيحدث طفـــرة 
بقطـــاع النقـــل باإلســـكندرية. حضـــر اللقاء أصحاب النيافـــة: األنبا بافلي 
األســـقف العـــام لكنائـــس قطاع المنتـــزة، واألنبا إيالريون األســـقف العام 
لكنائـــس قطـــاع غـــرب، واألنبـــا هرمينـــا األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع 

شـــرق، والقمـــص أبـــرآم إميل وكيـــل البطريركية باإلســـكندرية.

تنويه خبصوص اجتماع األربعاء األسبويع 
لقداسة ابلابا

سيتوقف اجتماع األربعـــــــــــاء األسبوعــــــــي لقداسة البابـــــــا 
تواضـــروس الثانـــي خـــال فتـــرة الخمســـين المقدســـة، بســـبب 
األعياد ولســـفر قداســـة البابا للخارج، على أن ُيســـتأنف إن شاء 
الرب وعشـــنا يـــوم األربعاء 12 يونيو المقبـــل. كل عام والجميع 
بخيـــر، ونصلـــي أن يحيـــط الـــرب قداســـته بماك الســـامة ويرده 

إلينا ســـالًما بـــكل فرح.

تعليق قداسة ابلابا ىلع حريق
اكتدرائية نوتردام

تلقيـــت ببالـــغ األســـى نبـــأ الحريـــق الـــذي أصـــاب كاتدرائيـــة 
»نوتردام« الشـــهيرة في العاصمة الفرنســـية باريس، اليوم االثنين. 
إنهـــا لخســـارة فادحـــة لإلنســـانية كلهـــا، لمـــا لهـــا مـــن قيمـــة تاريخيـــة 
بالغـــة األهميـــة، جعلتهـــا ُتعـــد أحـــد أهـــم المعالـــم األثريـــة العالميـــة. 
نصلـــي إلـــى هللا أن يمنـــح القيـــادة الفرنســـية الحكمـــة والعـــون فـــي 
معالجـــة النتائـــج المترتبـــة على هـــذا الحادث األليـــم، وأن يحفظ كل 

بـــالد العالـــم فـــي ســـالم دائـــم وســـالمة جزيلة.

البابا تواضروس الثاني 
بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

االثنين 15 أبريل 2019م - 7 برموده 1735ش

قداسة ابلابا يعزي يف رحيل
وادلة نيافة األنبا رافائيل

الكنيســـة  أبريـــل 2019م،  الســـبت 20  يـــوم  البابـــا  قداســـة  زار 
المرقســـية الكبـــرى بشـــارع كلـــوت بـــك، واســـتقبله نيافـــة األنبـــا رافائيل 
األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع وســـط القاهـــرة، بمقـــره بالكنيســـة ذاتها. 
قـــّدم قداســـة البابـــا التعزيـــة لنيافتـــه فـــي نياحـــة والدتـــه التـــي رحلـــت عن 

عالمنـــا الفانـــي الثالثـــاء الســـابق.

ويزور القمص ماكري حبيب
توجـــه قداســـة البابـــا أيًضـــا فـــي نفـــس اليـــوم إلى مستشـــفى الســـالم 
بالمهندســـين، حيث زار القمص مكاري حبيب ســـكرتير قداســـته الذي 

يرقـــد فـــي المستشـــفى بعـــد إجرائـــه لعملية جراحيـــة هامة.

بيان الكنيسة القبطية خبصوص
احلوادث اإلرهابية يف رسيالنكا

تدين الكنيســـة القبطية المصرية األرثوذكســـية، وعلى رأســـها 
قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، سلســـلة التفجيـــرات التـــي وقعت 
بجزيـــرة ســـريالنكا يـــوم األحد 21 أبريل 2019م، والتي أســـفرت 
عـــن استشـــهاد العشـــرات وإصابـــة مئـــات مـــن المصليـــن واآلمنين. 
وتســـتنكر الكنيســـة بشـــدة كل أنـــواع العنـــف ضـــد أي إنســـان أيًّـــا ما 
كان معتقده أو جنســـه أو جنســـيته. وتصلي من أجل أســـر الشـــهداء 
الذيـــن ُســـِفكت دماؤهـــم الزكية كي يمنحهم الـــرب التعزية والصبر، 
كمـــا تطلـــب مـــن أجل الشـــفاء العاجل للمصابيـــن. وتصلي من أجل 
عالـــٍم خـــاٍل مـــن الكراهيـــة والعنـــف، وأن يســـود الحب والســـالم كل 

ربوع المســـكونة.
األحد 21 أبريل 2019م - 13 برموده 1735ش.

تأسيس ثالث كنائس قبطية جديدة 
بإندونيسيا

فـــي إطـــار ســـعي قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي لخدمـــة أبنـــاء 
الكنيســـة القبطيـــة فـــي كل مـــكان، وتواجـــد الكنيســـة بشـــكل فّعال في كل 
أنحـــاء العالـــم، تتـــم حالًيـــا إجـــراءات تســـجيل ثالث كنائس جديـــدة بدولة 

إندونيســـيا لتصبـــح عـــدد كنائســـنا هنـــاك خمـــس كنائس.
كان قداســـة البابـــا قـــد كّلـــف خدمـــة القديـــس بولـــس الرســـول، التي 
يشـــرف عليهـــا القمـــص داود لمعـــي كاهـــن كنيســـة القديس مـــار مرقس 
الرســـول بمصر الجديدة، بمســـئولية تســـجيل واعتماد الكنيســـة القبطية 
تـــم  وبالفعـــل  هنـــاك،  لنـــا  كنائـــس  وتأســـيس  بإندونيســـيا  األرثوذكســـية 
تأســـيس كنيســـتين هما: كنيسة القديسين البابا كيرلس السادس وسمعان 
الخـــراز بالعاصمـــة چاكارتـــا، وكنيســـة الصعـــود بجزيرة سوالويســـي.

أوراق  وإنهـــاء  أخـــرى  كنائـــس  ثـــالث  تأســـيس  حالًيـــا  وجـــاري 
تسجيلها، وهي: )1( كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس مار مرقس 
بســـورابايا )ثاني أكبر مدينة بإندونيســـيا(. )2( كنيســـة المالك ميخائيل 
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القمص زكريا القمص إشعياء
بإيبارشية ملوي وأنصنا واألشمونين

رقـــد فـــي الـــرب يـــوم االثنيـــن 15 أبريـــل 2019م، القمـــص 
زكريـــا القمـــص إشـــعياء، كاهـــن كنيســـة القديـــس أبـــو فانـــا واألنبـــا 
أبـــرآم بقصـــر هور، التابعة إليبارشـــية ملوي وأنصنا واألشـــمونين، 
والـــذي رحـــل عـــن عالمنـــا عـــن عمـــر ناهز الــــ74 ســـنة. وتجاوزت 
مـــدة خدمتـــه الكهنوتيـــة 47 ســـنة، حيث ســـيم بيد المتنيـــح نيافة األنبا 
ســـاويرس مطـــران المنيـــا األســـبق يـــوم 26 نوفمبـــر 1971م، بينما 
تمـــت رســـامته قمًصـــا بيـــد نيافـــة األنبـــا ديمتريـــوس فـــي 2مـــارس 
1997م. صلـــى صلـــوات التجنيـــز نيافـــة األنبـــا ديمتريوس أســـقف 
اإليبارشـــية  كهنـــة  اآلبـــاء  مـــن  كبيـــر  عـــدد  وشـــاركه  اإليبارشـــية، 
وبعـــض مـــن كهنـــة اإليبارشـــيات المجـــاورة وعـــدد مـــن رهبـــان دير 
آفـــا فينـــي ولفيـــف مـــن المكرســـات والشمامســـة وكل شـــعب القرية. 
خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبا ديمتريـــوس، ولمجمـــع اآلباء كهنة 

اإليبارشـــية، وأســـرته وكل محبيه.

القمص مقار جابر 
كاهن كنيسة العذراء والـ 49 شهيًدا بإيبارشية بني مزار

رقـــد فـــي الـــرب يوم االثنين 22 أبريـــل 2019م، القمص مقار 
جابر، كاهن كنيســـة الســـيدة العذراء والتســـعة واألربعين شـــهيًدا بأبي 
جلبـــان، التابعـــة إليبارشـــية بنـــي مـــزار والبهنســـا. ُوِلد فـــي 18 يوليو 
1956م، وتخـــرج فـــي الكليـــة اإلكليريكيـــة باألنبـــا رويـــس، وســـيم 
كاهًنـــا فـــي 7 ســـبتمبر 1977م بيـــد المتنيح األنبا أثناســـيوس مطران 
بني ســـويف، على كنيســـة الســـيدة العـــذراء واألمير تـــادرس بداقوف 
مطـــاي. وُرِســـم قمًصـــا فـــي 26 نوفمبـــر 1993م، ثـــم انتقـــل للخدمـــة 
بإيبارشـــية بني مزار والبهنســـا عام 2002م. ُأقيمت في الســـابعة من 
مساء يوم االثنين 22 أبريل 2019م، صالة تجنيزه، بحضور نيافة 
األنبا أثناســـيوس أسقف اإليبارشية واآلباء كهنة اإليبارشية وبعض 
اإليبارشـــيات المجـــاورة. خالـــص تعازينا لنيافة األنبا أثناســـيوس، 

ولمجمـــع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وأســـرته وكل محبيه.

نياحة السيدة الفاضلة
وادلة نيافة األنبا رافائيل

انتقلـــت علـــى رجاء القيامة، يـــوم الثالثاء 16 أبريل 2019م، 
الســـيدة الفاضلة كاملة ســـليمان، والدة نيافة األنبا رافائيل األســـقف 
العام لكنائس وســـط القاهرة، والقس يســـطس عريان كاهن كنيســـة 
أبـــي ســـيفين واألنبـــا رويـــس بحدائـــق المعـــادي. وقـــد ُأقيمـــت صـــالة 
الجنـــاز فـــي اليـــوم التالـــي، الســـاعة 12 ظهـــًرا بالكنيســـة المرقســـية 
الكبـــرى باألزبكيـــة. خالـــص تعازينا لنيافة األنبـــا رافائيل، والقس 

يســـطس، في نياحة الســـيدة كاملة، ولألســـرة وكل محبيها.

والقديـــس األنبـــا موســـى ماالنـــج )رابـــع أكبـــر مدينـــة بإندونيســـيا(. )3( 
كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس والقديـــس األنبـــا نوفـــر الســـائح بكاليمنتان 
)والتـــي تحتـــل ثلثـــي جزيـــرة بورنيـــو رابـــع أكبـــر جزيـــرة فـــي العالـــم(. 
نصلـــي أن يبـــارك الـــرب هـــذا العمـــل وأن تمتـــد الكنيســـة مـــن أقصـــاء 

المســـكونة إلـــى أقصاها.

ختام دورة األوىل إلعداد خدام األشخاص 
ذوي اإلاعقة بمعهد الراعية

ُأختتمـــت يـــوم األحد 14 إبريل 2019م بمعهد الرعاية والتربية، 
الـــدورة التدريبيـــة األولـــى التـــي نظمها المعهد إلعداد خدام األشـــخاص 
ذوي اإلعاقـــة، والتـــي حضرهـــا 220 خادًمـــا وخادمة، وقد حاضر بها 
باقـــة مـــن اإلخصائييـــن واألســـاتذة المتخصصيـــن في هـــذا المجال. وقد 
عّبـــر الحاضـــرون عـــن مـــدى اســـتفادتهم مـــن المحاضرات التـــى ُألقيت 
خـــالل هـــذه الـــدورة، وأيًضا من الخبرات التى اكتســـبوها. وقد تســـلموا 
شـــهادات التقدير والهدايا بيد نيافة األنبا موســـى األســـقف العام للشـــباب 
ووكيـــل المعهـــد، والذي شـــكرهم على مـــدى اهتمامهم بخدمة األعضاء 
المجروحـــة فـــي جســـد المســـيح، وتمنـــى نيافتـــه لهـــم المزيد مـــن الخدمة 

واإلثمـــار بنعمة هللا.

رسامة قمص بإيبارشية شربا اخليمة

الخيمـــة  شـــبرا  إيبارشـــية  مطـــران  مرقـــس  األنبـــا  نيافـــة  صلـــى 
وتوابعهـــا، قـــداس أحـــد الشـــعانين يـــوم 21 أبريـــل 2019م، بكنيســـة 
المـــالك ميخائيـــل باألندلـــس، عزبة النخـــل التابعة لإليبارشـــية، وخالله 
رســـم نيافته القس يوأنس نصري كاهن الكنيســـة ذاتها، قمًصا. خالص 
تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا مرقـــس، والقمـــص يوأنـــس، ومجمـــع اآلبـــاء كهنـــة 

اإليبارشـــية، وســـائر أفـــراد الشـــعب.
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كان شهـــــود القيامة 
في فجـــــــر األحد كثيريــــن: 
المجدليـــــــــة والمريمــــــــــــــات 
والمالئكـــــــــــــة والتالميـــــــــــــذ 
والحـــراس.. ولكنــــي أحب 
أن أحدثكـــم اليـــوم عـــن مريـــم المجدليـــة. كانـــت 
المجدليـــة مـــن قريـــة مجـــدل، وكانت تحب يســـوع 
جـــًدا ألنـــه ســـبق وأخـــرج منهـــا ســـبعة شـــياطين 
)مـــت9:16(، وكانـــت تتبعـــه وتخدمـــه، وكانـــت 
تتصـــف بجمـــال المنظـــر، فيصّورهـــا المصورون 
جالســـة تحـــت الصليـــب يميزهـــا شـــعرها الطويل. 
وفـــي الكتـــاب كانـــت مريـــم هـــي أول مـــن تحـــرك 
والظـــالم بـــاٍق في فجـــر القيامة متجهـــة نحو قبر 
المخلـــص تحمـــل أطياًبـــا وحنوًطـــا لكـــي تضعهـــا 
علـــي جســـد الـــرب، وعندمـــا وجـــدت القبـــر فارًغـــا 
والحجـــر قـــد ُدِحـــر من على فمـــه، خافت فذهبت 
للتالميـــذ وقالـــت: »أخـــذوا الســـيد«، ولكـــن حبهـــا 
دفعهـــا أن تعـــود للقبر الفـــارغ، وهناك قابلها الرب 
يســـوع وتحـــدث معهـــا، أّما هي فلـــم تعرفه وظنته 
البســـتاني، وبدأت تشـــكو له »إن كنَت قد أخذته 
فقـــل لـــي لكي آتي وآخذه« )يو15:20(، وعندها 
ناداها الرب باسمها وقال لها »يا مريم«، فعرفته 
وتقدمـــت نحـــوه لتقبـــل قدميـــه، فقـــال لهـــا الـــرب 
جملتـــه الشـــهيرة »ال تلمســـيني...«. وقـــد ميزهـــا 
الـــرب بـــأن صـــارت أول كارزة للعالـــم بقيامتـــه، 
وهـــي األولـــى التـــي حظت برؤية الـــرب في فجر 
أحـــد القيامـــة، وهـــي الوحيـــدة التـــي ســـمعت قـــول 
الرب »ال تلمســـيني«، بينما ســـمح الرب لتوما أن 
يلمـــس جروحه عند ظهـــوره لتالميذه في العلية.. 

فلمـــاذا وّجـــه لهـــا الرب هـــذه الكلمـــات القليلة؟
1- »ال تلمسيني« كانت تأكيًدا للمجدلية 
عـــن حقيقـــة طبيعـــة الـــرب يســـوع الاهوتيـــة، 
فهـــي كانـــت ال تـــزال تخاطبـــه كإنســـان »يـــا ســـيد 
إن كنـــت قـــد أخذتـــه...«. وفـــي هـــذا كان الـــرب 
يؤكـــد علـــى حقيقـــة طبيعته الالهوتيـــة، فهو اإلله 
الذي ليس للموت ســـلطان عليه، فيســـوع خاطب 
تالميـــذه مـــراًرا كثيـــرة أنـــه ينبغـــي أن ُيســـلَّم أليدي 
البشـــر ويتألم وُيصَلب ويموت، ولكنه ســـيقوم في 
اليـــوم الثالـــث، فـــكان علـــى المجدليـــة أن تتذكـــر 
وعـــد الـــرب لهـــم كإلـــه أنـــه البـــد قائـــم مـــن بيـــن 
األمـــوات، وهـــو فـــي هـــذا كأنـــه كان يحدثهـــا عن 
الهوته، وكأنه يناديها: إن كنِت قد أتيِت إلنسان 
ميـــت فيجـــب بحســـب الشـــريعة أاّل تلمســـيني لئال 

تتنجســـي، أمـــا إن كنِت قـــد أتيِت لإلله الذي وعد 
أن يغلـــب المـــوت فاعلمـــي أنـــه ليـــس للمـــوت وال 
للهاويـــة ســـلطان علـــّي. وكان كلمـــات الـــرب هذه 
دعـــوة لنـــا جميًعـــا أن نكـــون واثقين أن يســـوع هو 
اإللـــه الـــذي شـــاء بإرادتـــه أن يتألـــم عّنـــا ويحمـــل 
األبـــدي.  الهـــالك  مـــن  لينقذنـــا  عقـــاب خطايانـــا 
ولهـــذا يشـــرح بعـــض المفســـرين أن هـــذا اإليمـــان 
الراســـخ أن يســـوع هو هللا المتجســـد كان الســـبب 
فـــي بقـــاء أمنـــا العـــذراء مريـــم في البيـــت، فهي لم 
تذهـــب للقبـــر ألنها كانت واثقـــة أن ابنها القدوس 
المولـــود منهـــا ال يغلبـــه المـــوت، بـــل هـــو قد جاء 

لكـــي يخلـــص شـــعبه ويـــدوس الموت.
2- كان الـــرب يعلـــم جيـــًدا مقـــدار محبة 
المجدليـــة له، لكنـــه أراد أن يعلمهـــا أنه قد حفظ 
لهـــا رســـالة خاصـــة، وكأنه يقول لها: ال تنشـــغلي 
بـــي فـــإن عليـــِك رســـالة هامـــة أن تخبـــري إخوتي 
أنني قمت وأنني لم أصعد بعد، لكنني ســـأقابلهم 
فـــي الجليـــل. وفـــي هذه الكلمـــات كان الرب يعلن 
يعلـــن  وأيًضـــا  المفرحـــة،  القيامـــة  بشـــرى  لمريـــم 
لهـــا ألول مـــرة عـــن ســـر صعـــوده إلـــى الســـماء، 
فكانـــت كلمـــات الـــرب لهـــا »ال تلمســـيني... لكن 
الكـــرازة  برســـالة  تكليـــف  أول  هـــي  اذهبـــي...« 
بخـــالص الـــرب الـــذي صنعـــه مـــن اجـــل العالـــم، 
نعـــم!  المســـيحية،  فـــي  للمـــرأة  وفـــي هـــذا تكريـــم 
نحـــن ال نؤمـــن بكهنـــوت المرأة العتبـــارات كتابية 
وفســـيولوجية ونفســـية وجســـدية تمنـــع المـــرأة مـــن 
خدمـــة الكهنـــوت، لكـــن الـــرب قـــد أعطـــى المـــرأة 
كرامــــــــــة خاصـــــــــــــة، فاختـــار العـــــــــــذراء مريـــــــــــــم 
وأيًضـــا  للقديسيـــــــــن،  رأســـا  وصــــــــــــارت  لـــه  ـــا  ُأمًّ
منـــح المجدليـــة أن تكـــون المـــرأة هي أول شـــاهدة 

بالقيامة.
3- أخيـــًرا كانـــت كلمـــة »ال تلمســـيني« 
هـــي عتاب حـــب من الـــرب للمجدليـــة ألنها قد 
نســـيت كلماتـــه وتعليمـــه أنه رغـــم اآلالم فهو البد 
أن يقـــوم فـــي اليـــوم الثالـــث؛ فكثيًرا مـــا تجعلنـــــــــــــــا 
اآلالم في غربــــــــــــة هذا العالم ننســـى وعود الرب 
المعزيـــة لنـــا، وكأن هـــذه الكلمـــات هـــي دعـــوة لنا 
المقـــدس،  الكتـــاب  فـــي  الـــرب  أن نتذكـــر كلمـــة 
ووعـــوده لنـــا بالرعايـــة والعنايـــة والحفـــظ، ونترّجى 
مجازاتـــه فـــي كل مـــرة نجتـــاز مـــرارة األلـــم فـــي 
حياتنـــا.. وعندمـــا نتذكـــر وعود الرب ونحفظهـــــــــــا 
فـــي قلوبنــــــــــا فإننـــا نســـتطيع أن نلمســـه حاضـــًرا 

معنـــا فـــي كل ضيقاتنـــا.
لتكـــن كلمات الرب يســـوع 
هـــي  للمجدليـــة  قيامتـــه  يـــوم 
دعوة إليمان راســـخ ال يهتز في 
شـــخص ربنا يســــــــــــوع، ودعوة 
للشـــهادة للرب وســـط العالم أنه 
إله حّي قد كســـر شـــوكة الموت 
ـــر  عنـــا، وأخيـــــــــــًرا دعـــوة لتذكُّ
الوعـــود اإللهيــــــــــــــــة في أزمنة 
الضيـــق. وكل عـــام والـــكل فـــي 

مـــلء بهجـــة القيامة.

األنبــــــا تــــــادرس
مطران بورسعيد

ومجمع اآلباء الكهنة والشمامسة 
والخدام والخادمات

والمكرسات ومجالس الكنائس
وجميع الشعب

يودعون على رجاء القيامة

الراحلة تاسوني

اكرولن ألفريد برسوم
زوجــــــــة

القس تيموثاوس شاكر شنوده
كاهن كنيسة الشهيد مارمينا ببورسعيد

راجين لها نياًحا وراحة
في أحضان القديسين

وعزاًء لجميع أفراد األسرة

ذكرى الصديق تدوم إلى األبد

بعيون تمألها الدموع،
وقلوب يعتصرها الحزن واأللم

لفراق أغلى األحباب
عريس السماء الشماس الدكتور

هاين خمتار عياد
وعزاؤنا أنك مع القديسين واألبرار

اذكرنا أمام عرش النعمة
وتقيم األسرة ذكرى األربعين

النتقال روحه الطاهرة إلى السماء
يوم الجمعة الموافق 2019/5/10م

بكنيسة األنبا بشاي
واالنبا بطرس بصدفا
والدك ووالدتك وزوجتك

وأبناؤك كيرلس وكاترين، وإخوتك
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لقـــــــــــــــــد ظهــــــــــــــرت 
الظلمــــــــة في أحـــــــــــــــداث 
الصليــــــــــب إذ صـــــــــارت 
ظلمـــــــــــة علـــــــى األرض 
كلهـــا مـــن وقت الســـاعة 
السادســـة إلـــى الســـاعة التاســـعة، وهـــي عـــدد 
علـــى  ُمعلًَّقـــا  المســـيح  الســـيد  وجـــود  ســـاعات 
الصليب بعد أن عّروه وضربوه وجلدوه وصار 
جســـده ينضـــح َدًمـــا مـــن كل ُجـــزٍء فيـــه، حتـــى 
يبـــذل ويقـــل كـــم الـــدم فـــي الجســـم، ممـــا يجعـــل 
 heart( حـــدث  حتـــى  تزيـــد  القلـــب  نبضـــات 
failure( فشـــل فـــي القلـــب، أي يتوقـــف القلب 
عـــن نبضـــه فيمـــوت اإلنســـان. وبمـــوت الســـيد 
المســـيح علـــى الصليـــب يكـــون قـــد دفـــع ثمـــن 
الخطيـــة ككّفـــارة عـــن خطايـــا كل العالـــم. وبعد 
دفنـــه ثالثـــة أيـــام بلياليهم، يقوم بنور قوي كنور 
ل الظلمـــة إلـــى نـــور، والخطيـــة  البـــرق، وُيحـــوِّ
إلـــى بـــر وقداســـة، لذلـــك ســـمة النـــور مرتبطـــة 
بقبـــر الســـيد المســـيح الـــذي يفّج منـــه النور كل 
عـــام كتأكيـــد لحـــدث القيامـــة، تجســـيًدا للقبـــر 
ليـــروا  الـــزوار  كل  ويدخلـــه  والمفتـــوح،  الفـــارغ 
حقيقـــة القيامـــة واألكفـــان التـــي تشـــهد للقيامـــة 

المجيـــدة »حينئـــذ فتـــح ذهنهـــم ليفهمـــوا الكتب« 
)لـــو47:24(. 

لقـــد الحـــظ الســـيد المســـيح أن التالميـــذ 
ولكـــن  معهـــم،  لحديثـــه  مدركيـــن  غيـــر  كانـــوا 
بعـــد القيامـــة فتح الـــرب ذهنهم ليفهمـــوا، فآمنوا 
بالقيامـــة ورأوا الـــرب. ولنالحـــظ مـــا جـــاء فـــي 
)مـــر32:9؛ ولـــو45:9( »وأّما هم فلم يفهموا، 
وكان األمـــر ُمخفـــى عنهـــم«، وفـــي )6:10( 
»وأّمـــا هـــم فلم يفهموا ما كان يتكلم به معهم«. 
ولكـــن بعـــد القيامة أدركوا ما لم يفهموه كما في 
)16:12( »وهـــذه األمـــور لـــم يفهمهـــا تالميذه 
أواًل، ولكـــن لمـــا تمّجـــد يســـوع حينئـــذ تذكروا أن 
هـــذه كانـــت مكتوبـــة عنـــه«. والقيامـــة كشـــفت 
الغمـــوض الـــذي كان يكتنـــف التدبيـــر اإللهـــي، 
لذلـــك ورد فـــي )عـــب1:1-2( »هللا بعـــد مـــا 
كّلـــم اآلباء باألنبياء قديًما بأنواع وطرق شـــتى، 
كلمنا في هذه األيام األخيرة في ابنه«، وأكدها 
الســـيد المســـيح في مناجاته لآلب السماوي في 
)يـــو6:17( »وأنا أظهرت اســـمك للناس الذين 
أعطيتنـــي مـــن العالـــم، كانـــوا لـــَك وأعطيتهم لي 

وقـــد حفظـــوا كالمك«.
لـــذا كان الـــكل قبـــل القيامـــة فـــي جهـــل 

وحالـــة الال فهـــم والال إدارك، وكانـــوا يحتاجون 
إلـــى نـــور القيامة واإلعالن المقـــدس لكي تفهم 
البشـــرية قصد هللا وتدابيره الفائقة المعرفة، من 
هنـــا جـــاء القـــول »لـــو عرفـــوا مـــا صلبـــوا رب 

المجـــد« )1كـــو8:2(.
ففـــي ظهـــور الـــرب لتلميـــذي عمـــواس في 
)لو26:42-27( »أما كان ينبغي أن المسيح 
يتألـــم بهـــذا ويدخـــل إلـــى مجـــده؟ ثـــم ابتـــدأ مـــن 
موســـى ومـــن جميع األنبياء يفســـر لهم األمور 
المختصـــة بـــه فـــي جميع الكتـــب«، وبعدها في 
)لـــو44:24-45( يقـــول: »حينئـــذ فتـــح ذهنهم 
ليفهمـــوا أن المســـيح كان ينبغـــي أن يتألم ويقوم 
مـــن األمـــوات فـــي اليـــوم الثالـــث، وأن ُيكـــَرز 
باســـمه للتوبـــة ومغفـــرة الخطايـــا لجميـــع األمم« 
)لـــو47:24(. وفـــي حديـــث التالميـــذ اتضـــح 
حالتهـــم قبـــل أن يفتـــح ذهنهـــم بالقيامـــة وبعده، 
ففـــي البدايـــة قالـــوا: »ونحـــن كنا نرجـــو أنه هو 
)لـــو21:24(،  إســـرائيل«  يفـــدي  أن  المزمـــع 
عـــّدة  للتالميـــذ  وظهـــوره  القيامـــة  بعـــد  ولكـــن 
القديـــس  ولقيامتـــه، حتـــى  لـــه  شـــهدوا  مـــرات، 
)رو4:1(  فـــي  أيًضـــا  شـــهد  الرســـول  بولـــس 
قائـــاًل: »وَتَعيَّـــن ابـــن هللا بقـــوة مـــن جهـــة روح 
القداســـة بالقيامـــة مـــن األموات يســـوع المســـيح 
ربنـــا«. حًقـــا إن نـــور القيامـــة المنبعث من قبر 
الســـيد المســـيح سنوًيا يكشـــف عن هذه الحقيقة 
الكاملـــة، والكـــرازة المبهـــرة للعالـــم كلـــه بحقيقـــة 

هـــذا اإللـــه المتجســـد والقائـــم لخالصنـــا...

mossa@intouch.com

تعالـــــــــــــــــوا نلتقــــــــــــــي 
المجيد!!  القيامة  بمسيح 
ندخل في زمرة تالميـــــــذه 

األطهار...
فـــي العليــــــة.. أو على بحـــــــــر طبريـــــــــة.. 
أو في الجليـــــــــل.. أو على جبل الزيتـــــون!! لنرى 

مسيًحا حيًّا:

+ َجاَء َيُسوُع َوَوَقَف ِفي اْلَوْسِط...
بنفس  يســـــــــــــــوع،  المجـــــــــد  رب  هو  فها 
من  نورانية  مع مسحة  األصليـــــــــــة،  مالمحــــــــــه 
العليــــــــــــــة  إلى  يدخــــــــــــــل  القيامـــــــــــــــة،  جســـــــــــــد 
واألبواب مغلَّقة.. وما أحلــــــــى أن يكـــــــــون الرب 

حياتنا!! محور  وفي  قلوبنا،  وسط  في  يسوع 

+ َوَقاَل َلُهْم: َسَاٌم َلُكْم!...
فطريق السالم في حياتنــــــــــــــا لن يكون إال 
بالمسيح، وفي المسيح. هو الذي يقــــــــــول لنـــــــــــا: 
في  اإللهي  بسالمــــــــــه  يلقي  ثم  َلُكْم!«،  »َسَاٌم 

داخل قلوبنا وعقولنا!!
ألم يقـــــل لنا من قبـــــــــل: »َكلَّْمُتُكــــــْم ِبهـــــــَذا 
ِلَيُكوَن َلُكْم ِفىَّ َســــــَاٌم« )يو 33:16(؟ ألم يقل 

ُأْعِطيُكْم«  َسَاِمــــــي  لنا: »َسَاًما َأْتُرُك َلُكــــــْم، 
)يو 27:14(؟ ألم يقـــــــــــل عنـــــــــــــه معلمنا بولس 
َجَعَل  »أَلنَُّه ُهَو َسَاُمَنا، الَِّذي  الرســـــــــــول: 
االْثَنْيِن َواِحًدا« )أف 14:2(؟ يقصد مصالحة 

في شخصه وفي صليبه. واألمم  اليهود 

+ َوَلمَّا َقاَل هَذا َأَراُهْم َيَدْيِه َوَجْنَبُه...
لقد دخل الرب يســـــــــوع إلى العلية، واألبواب 
ُمغّلقة، إذ كان قد قام بجسد نوراني وروحانـــــــــــي، 
النافذة،  زجاج  من  النور  يعبر  أن  أسهل  وما 
علم  الرب  ولكن  ثقب!!  إلى  يحتاج  أن  دون 

بما يمكــــــن أن يفعلـــــــه عقل 
اإلنسان، إذ قد يتســـــــــاءل: 
هل هذا هـــــــو المسيــــــــــح 
يكون ظهوًرا  ربما  قائًما؟! 
من ظهوراتــــــــــه، أو منظر 
خيالًيا؟! هل هو بجســــــــده 
الحقيقـــــــــي؟! كيف يدخــــــل 
واألبواب ُمغّلقــــــة؟ وكيـــــــف 
يرينا يديه ورجليـــــــــه اآلن؟! 
بـــــل وكيـــــــف يحـــــــــــس توما 
يديـــــــــــه ورجليــــــــه وجنبـــــــــه، 

وكيــــــــف يأكل معهم؟!

+ دخــــل و»اأَلْبـــــــَواُب ُمَغلََّقـــــــــًة«...
بالجســــــــــد النورانـــــــــي. و»َأَراُهـــــــــْم َيَدْيــــــــــِه 
َوَجْنَبــــُه«... حينمــا أعطـــــــــــى جســـــــــــده النوراني 
أبعـاًدا حسية، لفترة مؤقتة، حتى يؤكد لتالميذه 
أن الجسد النورانــــــــي هو نفسه الجسد األصلــــــي، 

ولكن بعد القيامة يصير نورانًيا.
+ َكَما َأْرَسَلِني اآلُب ُأْرِسُلُكْم َأَنا...

إذ بعد أن عايش التالميذ قيامة الرب... 
وكانوا قد عاشروه عن قرب طوال مدة خدمته 
على األرض... )أ( رأوا معجزاته. )ب( واستمعوا 
إلى تعاليمه. )جـ( وعاينوا قوة الهوته. )د( وأخذوا  
منه  قدرة  قهر الشياطين وإتيان المعجزات. صار 
واجًبا عليهم اآلن، بعد أن صاروا شهوًدا للقيامة 
عام  كل  األمم...  بين  به  يبشروا  أن  المجيدة 

بخير. وجميعكم 
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كـــــل عـــــــام وأنتـــــــم 
بخير.. تحتفل الكنيســـة 
القبطيـــة األرثوذكسيـــــــــة 
هذه األيام بعيد القيامــــة 
المجيد. والقيامة فيهــــــا دروس عديــــــــــدة جًدا، 

منها: 
1- انتصار الحياة على الموت:

خلـــق هللا اإلنســـان لكي يحيـــا، ولم يوجد 
أدخلـــه  اإلنســـان.  علـــى  إاّل كدخيـــل  المـــوت 
هـــي  الخطيـــة  أجـــرة  ألن  بخطيتـــه  اإلنســـان 
مـــوت. وانتصـــر الموت على الجميع حتى أن 
الذيـــن قامـــوا مـــن األمـــوات رجعـــوا وماتـــوا مرة 
أخـــرى. ولكـــن قيامـــة المســـيح كانـــت انتصار 
الحيـــاة علـــى المـــوت، ألنه حينما قام المســـيح 
لـــم يعـــد للمـــوت مرة أخـــرى، وبذلـــك انتصرت 
الحيـــاة علـــى المـــوت. وصـــار الســـيد المســـيح 
لـــه المجـــد باكـــورة الراقديـــن ألنـــه أول مـــن قام 
لـــكل  وأرانـــا صـــورة  أخـــرى،  مـــرة  يمـــت  ولـــم 
الذيـــن ســـيقومون فـــي المجيء الثانـــي؛ صورة 
الحيـــاة الدائمـــة التي ســـيحيا فيها اإلنســـان بال 
مـــوت مـــرة أخـــرى. ولذلـــك فـــإن كان المـــوت 

المســـيح  بقيامـــة  لكـــن  شـــديًدا،  جبـــاًرا  عـــدًوا 
صـــارت الحيـــاة أقـــوى وأعظـــم منـــه. لذلـــك لـــم 
يخـــَش التالميـــذ المـــوت ألنهـــم رأوا الحيـــاة قـــد 
انتصـــرت علـــى الموت، فأحبوا الموت وذهبوا 
إليـــه دون خـــوف وهـــم شـــاعرون بـــأن الحيـــاة 
ســـوف تنتصر على المـــوت. وماذا أيًضا من 

قيامـــة الســـيد المســـيح مـــن انتصـــار؟
2- انتصار البر على الشر:

الشـــر قـــد تـــراه منتصـــًرا ومبتهًجـــا، حتـــى 
أن إرميـــا النبـــي وقـــف ذات يـــوم يعاتـــب هللا 
وقـــال: »لمـــاذا تنجـــح طريـــق األشـــرار؟«، فقد 
نرى الشـــر ناجًحا ومنتشـــًرا، ونشعر أحيانا أن 
الشـــر هـــو الطريق الوحيـــد للنجاح، ولكن هذه 

الحقيقـــة غيـــر صحيحة: 
رأينـــا  المســـيح  الســـيد  قيامـــة  ففـــي   +
اليهـــود،  شـــر  الشـــر:  علـــى  ينتصـــر  البـــر 
اجتمعـــوا  الشـــيطان.  وشـــر  الرومـــان،  وشـــر 
مًعـــا وتحالفـــوا علـــى أن يتخلصـــوا مـــن البـــر 
وينتصـــروا عليـــه كمـــا ظنوا أن موت المســـيح 
علـــى الصليـــب انتصـــار للشـــر علـــى البـــر. 
ولكـــن بالقيامـــة ظهر أن البر البد أن ينتصر 

علـــى الشـــر حتـــى ولـــو طـــال انتصـــار الشـــر 
ودام إلـــى فتـــرة طويلـــة. 

+ والبـــر هـــو الصــــــــــــورة المنتصـــرة فـــي 
إلـــى األبـــد هـــم  الســـماء. فالذيـــن سيعيشـــون 
األبـــرار فقـــط، أّمـــا األشـــرار فســـيموتون موًتـــا 
أبدًيـــا. لذلـــك حتـــى وإن عـــاش اإلنســـان طول 
حياتـــه وهـــو يـــرى الشـــر ينتصر فـــي األرض، 
ولكنـــه ســـيرى صـــورة أخـــرى فـــي الســـماء، أن 
البـــر هـــو المنتصـــر وهـــو الفائـــز وهـــو الدائـــم 

إلـــى األبـــد، أّمـــا الشـــر فمائـــت وخاســـر. 
3- انتصار القــــــــوة الروحيـــــــة علــــى 

القـــوة المادية:
+ كثيـــر مـــن النـــاس يظنـــون أن القـــوة 
الماديـــة هـــي الوســـيلة لالنتصـــار؛ فالبعـــض 
يظـــن أن قـــوة العضـــالت كقـــوة ماديــــــــة هـــي 

التـــي تنتصـــر.
+ وهنـــاك أنـــاس يظنـــون أن االنتصـــار 
هـــو لقـــوة المـــال. وهـــؤالء النـــاس مثـــل يهـــوذا 
االســـخريوطي الـــذي جرى وراء المال وخســـر 
المســـيح؛ خســـر حياته وخســـر أبديته. أو مثل 
اليهـــود الذيـــن أعطـــوا رشـــوة للجنـــود الرومـــان 
لكيمـــا يكذبـــوا ويقولـــوا إن المســـيح لـــم يقم وأن 
قـــوة  هنـــاك  أن  ســـرقوه، وظنـــوا  قـــد  التالميـــذ 
تـــوارى  قـــد  كذبهـــم  ولكـــن  الحقائـــق،  لتغييـــر 

وانتشـــرت قيامـــة المســـيح فـــي العالـــم كلـــه.

avvatakla@yahoo.com

والخـــوف، والحيـــرة، والتخبُّـــط، والشـــعور بعدم 
األمـــان... إلخ.

لقـــد اســـتعجل آدم األول الحصـــاد بطلبه 
المعرفـــة فـــي غيـــر أوانهـــا، فانتهـــى بـــه األمر 
إلى أن حصد موًتا. أّما الســـيد المســـيح، آدم 
الثانـــي، فخضـــع لألزمنـــة وصبـــر فـــي زمـــان 
الغـــرس، واختـــار أن يخضـــع بإرادتـــه لقوانيـــن 
بـــدا فيهـــم  النمـــو علـــى مـــدار ثالثيـــن عاًمـــا 
ســـاكًنا عارًفـــا أن ســـاعته لـــم تـــأِت بعـــد. لقـــد 
فعـــل ذلـــك لكـــي يمنحنـــا القـــدرة علـــى تجديـــد 
ذهـــن إنســـاننا الداخلـــي وتحويلـــه مـــن عقليـــة 
الحصـــاد أحاديـــة القطب إلـــى عقلية الغرس / 

الحصـــاد ثنائيـــة القطـــب. 
ال يتشكـــــــــــك إًذا من هـــــــــــم في وسطنــــــــا 
متألمـــــــــــون، أوُمعذَّبـــــــــــون، أومكروبــــــــــــون، أو 
ساقطــــــــــــــون، أو مظلومــــــــون، أو ُمحَبطـــون، 
بـــل  بالقيامـــة،  يكفـــروا  وال  ُمضطَهـــدون؛  أو 
ليحســـبوا أنـــاة ربنـــا خالًصا. وإذ هـــم يتعلمون 
كيـــف يميزوا أزمنة الملكوت يتشـــجعون بقول 
الرســـول: »ال تطرحـــوا ثقتكم التـــي لها مجازاة 
عظيمـــة. ألنكـــم تحتاجـــون إلـــى الصبـــر حتى 
إذا صنعتـــم مشـــيئة هللا تنالـــون الموعـــد. ألنـــه 
يبطـــئ«  اآلتـــي وال  ســـيأتي  جـــًدا  قليـــل  بعـــد 

)عـــب37-35:10(. 

للغــــــرس مواســــــــــــــم 
وللحصــــــــــــــاد مواســــــــــــــــم 
أخـــــــرى. وال يمكـــــــــــن أن 
نقتنـــي عقلية الحصـــــــاد 
دون أن نقتنـــــــــــي عقليــــــــــــة الغـــرس. فلـــن يأتي 
الحصـــاد مـــا لـــم يـــأِت الغــــــرس أواًل. بالتالـــي، 
يجعلنـــا إهمـــال مواســـم الغـــرس وتجاهلهـــا ال 
نحصـــد فـــي زمـــان الحصـــاد ســـوى مـــا نبـــت 
مـــن ذاتـــه والـــذي يكون في األغلب »كعشـــب 
الســـطوح الـــذي ييبـــس قبـــل أن ُيقَلـــع، الذي ال 
يمـــأل الحاصـــد كّفـــه منه وال الُمحـــزِّم حضنه« 

)مز7-6:129(. 
المرحلـــة الوســـطى بين الغرس والحصاد 
البـــذرة  اســـتعجلت  ولـــو  النمـــو.  هـــي مرحلـــة 
اإلنبـــات فـــي غير أوانه أُلهـــِدرت كل مواردها 
وفقـــدت قدرتهـــا علـــى النمـــو. مـــن أجـــل ذلـــك 
يبـــدو أن موســـم الغـــرس هـــو موســـم ســـكون 
ذات  أّيـــة حركــــــــــــة  ظاهــــــــــره  فـــي  يحمـــل  ال 
قيمـــة، لكنـــه فـــي الحقيقـــة هـــو زمـــان وقـــوع 
حبـــة الحنطـــة ودفنهـــا فـــي األرض. إنه زمان 

المـــوت، زمـــان القبـــر. 

القيامـــة هـــي فـــي جوهرهـــا حصـــاد. فرح 
ذهاًبـــا  »الذاهـــب  الحاصـــد  فـــرح  هـــو  القائـــم 
بالبـــكاء حامـــاًل مبـــذر الـــزرع، مجيًئـــا يجـــيء 
بالترنـــم حامـــاًل حزمه« )مز6:126(. لكن ال 
يمكـــن أن نفـــرح كل حيـــن طالمـــا أنـــه »للبكاء 
وقـــت وللضحـــك وقـــت. للنوح وقـــت وللرقص 
نقـــوم كل  يمكـــن أن  وقـــت« )جـــا4:3(. وال 
حيـــن، فللمـــوت وقـــت وللقيامة وقت. وال تأتي 
القيامـــة مـــا لم يأِت المـــوت أواًل»فالذي تزرعه 

ال يحيـــا إن لـــم يمـــت« )1كـــو36:15(.
عقليـــة الحصـــاد هـــي العقليـــة المســـيطرة 
علـــى الكثيريـــن هـــذه األيـــام. ال أحـــد يريـــد أن 
يغـــرس. ال أحـــد يريـــد أن يمـــوت. ال أحد يريد 
أن ُيدَفـــن. لكـــن الـــكل يريد أن يحصد حصاًدا 
ســـهاًل ســـريًعا بينمـــا هـــو متمســــــــــــك بالبقـــــــــــاء 
فـــي دائـــرة راحتـــه. إنهـــا العقليـــة التـــي يعمـــل 
بهـــا اإلنســـان العتيـــق. والنتيجـــة الحتميـــة هي 
أنهـــم »يحصـــدون الزوبعـــة. زرع ليس له غلة 
ال يصنـــع دقيًقـــا« )هـــو7:8(. مـــن هنـــا نفهـــم 
لمـــاذا يشـــتكي الكثيـــــــــــــرون مـــن زوابـــع الفـــراغ 
العاطفي، والخواء النفســـي، والحزن، والتوتر، 
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عندما ظهر السيــــــــد 
المسيـــــــــح للتالميـــــــــــــذ في 
مساء أحـــــــــــــد القيامــــــــــــة، 
وأعطاهـــــــــــم الســـــــــــــــــــــالم، 
وأراهم يديـــــــــــــه وجنبــــــــه.. 
يقـــــــول اإلنجيــــــــــــل: »فـــــــــــرح التاميــــــــذ إذ رأوا 

)يو20:20(. الرب« 
فما هي أســـباب هذا الفرح؟ وكيف نتمّتع 

نحن أيًضـــا معهم بهذا النوع من الفرح؟
لعـــل هنـــاك أربعـــة أســـباب علـــى األقـــل 

بالفـــرح: التالميـــذ  قلـــب  مـــألت 
أّواًل: ألّنهـــم لمســـوا قـــّوة المســـيح التـــي 
مـــن  الرغـــم  فعلـــى  المـــوت..  علـــى  انتصـــرت 
التـــي  الُمميتـــة  والعذابـــات  الخطيـــرة  الجراحـــات 
تعـــّرض لهـــا، لكـــّن قّوتـــه غلبـــت كّل هـــذا وقـــام 
ا لنـــا أّننـــا نتبع  ُمنتِصـــًرا.. وهـــذا شـــيء ُمفـــرح جـــدًّ

هـــذا اإللـــه.
ُيغَلـــب،  ال  قـــوي  إلـــه  إلـــى  ننتمـــي  نحـــن 
كمـــا  فيـــه؛  أقويـــاء  أيًضـــا  نصيـــر  أن  ويمكننـــا 
وا في الرب، وفي شـــّدة  أوصانـــا اإلنجيـــل »تقـــوَّ
قّوتـــه..« )أف10:6(. لقـــد هزم الســـيِّد المســـيح 
المـــوت عدّونـــا الشـــرس الذي كان يبتلـــع األلوف 
كّل يـــوم فـــي جوفـــه بال رحمة وبال َعـــْوَدة، ولكّنه 

عندمـــا حـــاول أن يبتلـــع الســـيِّد المســـيح أيًضـــا 
الـــرّب وكســـر شـــوكته، وخّلـــص األبـــرار  داســـه 
مـــن جوفـــه، وارتقىـــب البشـــرّية المؤِمنة به إلى 
ي الموت، بعد أن نقـــل إليها قّوة  مســـتوى تحـــدِّ
الحيـــاة الجديـــدة التـــي ال يغلبهـــا المـــوت عـــن 
طريـــق جســـده ودمه ووصاياه.. فصـــار الموت 
بالنســـبة لنـــا ُمجـــّرد انتقـــال، وأصبح اشـــتياقنا هو 
أن ننطلق لنكون على الدوام مع المســـيح القائم، 

ا..! ذاك أفضـــل جـــدًّ
ثانًيـــا: رأوا مقـــدار حّبـــه الهائـــل.. والـــذي 
تجّلـــى فـــي آالمـــه التـــي احتملهـــا من أجـــل تتميم 
الخـــالص.. فقـــد حـــرص الســـيِّد المســـيح علـــى 
كشـــف جراحاتـــه للتالميـــذ، ليـــس فقط لكـــي يؤكِّد 
لهـــم شـــخصّيته، ولكـــن أيًضـــا لكي يلفـــت نظرهم 
لعظيـــم حبِّـــه الـــذي جعلـــه يحتمل كّل هـــذه اآلالم 
مـــن أجلهـــم.. فنحـــن َنعَلـــم أّن غالبّيـــة التالميذ لم 
يكونـــوا عنـــد الصليب وال شـــاهدوا جراح الَجْلد أو 
المســـامير أو الطعـــن، بـــل مجـــّرد ســـمعوا عنهـــا 
مـــن بعـــض الذيـــن شـــاهدوها.. أّما أن يشـــاهدوها 
القلـــوب  ُيشـــعل  فهـــذا  معهـــا  ويتالمســـوا  اآلن 
بمحّبـــة الفـــادي الـــذي اجتـــاز معصـــرة اآلالم 

ـــا فينـــا..! )إش63( ُحبًّ
ثالًثـــا: رأوا أّنه في وســـطهم ولم يتركهم..

فقـــد ظـــّن التالميـــذ عنـــد أحـــداث الصليـــب أّنهـــم 
الحلـــو،  الراعـــي  المســـيح؛  الســـيِّد  قـــد فقـــدوا 
ديـــق القائـــد، والمعلِّـــم األميـــن، صاحـــب  والصَّ
الســـلطان الهائـــل والقلـــب الفائـــض بالُحـــّب.. 
ولكـــن هـــا هـــو اآلن بعـــد القيامـــة فـــي وســـطهم، 
ولـــم يســـتِطع الموت بـــكّل جبروتـــه أن يفصله 
ـــق  عنهـــم.. لذلـــك كان فرحهـــم عظيًمـــا.. وتحقَّ
ليلـــة  المســـيح  الســـيِّد  لهـــم  قالـــه  الـــذي  الـــكالم 
الصليـــب »ال أترككـــم يتامـــى، إنِّي آتـــي إليكم« 
)يـــو18:14(، »ســـأراكم أيًضا فتفـــرح قلوبكم، 
وال ينـــزع أحـــٌد فرحكـــم منكـــم« )يـــو22:16(.

رابًعـــا: رأوا أن الحيـــاة قـــد انتصـــرت على 
المـــوت، والِبـــّر انتصـــر علـــى الشـــّر، والحـــّق 
انتصـــر علـــى الباطـــل.. وهـــذا الُبعـــد اإليجابـــي 
فـــرح  مشـــاعر  اإلنســـان  فـــي  يثيـــر  للقيامـــة 
عظيمـــة.. فكـــم يحـــَزن اإلنســـان عندمـــا يســـمع 
فـــي موقـــف  بانتصـــار الشـــّر والكـــذب والتلفيـــق 
مـــن المواقـــف.. وبعكس ذلك كم يفرح اإلنســـان 
عندمـــا يـــرى تحقيـــق العدالـــة فـــي قضّيـــة من 
القضايـــا.. لذلـــك فـــإّن قيامـــة المســـيح قـــد أّكَدت 
أّن الحـــّق هـــو الـــذي ســـينتصر فـــي النهاية.. 
ا بهزيمة المـــوت والظُّلم  لهـــذا فرح التاميـــذ جدًّ
والكراهيـــة، وانتصـــار الحـــّق والعـــدل والُحّب.. 
فالســـيِّد المســـيح بقيامته أخرج الحّق إلى الُنصرة 
تحقيًقا للنبّوة التي جاءت عنه في ِســـفر إشـــعياء 
وأّكدهـــا القديـــس متـــى فـــي إنجيلـــه »... ُيْخـــِرج 
الحـــقَّ إلـــى النُّْصـــَرِة، وعلى اســـمه يكون رجاء 

األمـــم« )مـــت21-20:12(.
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ُ َقـــــــْد َأَقـــــــــاَم  »َوللاَّ
بَّ َوَسُيِقيُمـــَنـــا  الــــــــــــــــــرَّ
ِتـــــــِه«  َنْحــــــــُن َأْيًضا ِبُقوَّ

)1كو14:6(
القيامة من المــــــوت هي إيماننا ورجاؤنا 
ومحبتنـــا:إذا انتُـــِزَع مّنـــا اإليمـــان بالقيامـــة مـــن 
المـــوت، فســـوف تنهـــار كل التعاليم المســـيحية، 
كمـــا قـــال معلمنـــا القديس بولس الرســـول: »َوِإْن 
َلـــْم َيُكـــِن اْلَمِســـيُح َقـــْد َقـــاَم َفَباِطَلـــٌة ِكَراَزُتَنـــا 
َوَباِطـــٌل َأْيًضا ِإيَماُنُكـــْم« )1كو14:15(. لذلك 
ًســـا علـــى القيامـــة  ينبغـــي أن يكـــون إيماننـــا مؤسَّ
مـــن المـــوت، وإالَّ فلـــن تكـــون النفـــس المســـيحية 
ُمطمئنـــة إن لـــم ُنفـــرِّق بيـــن الحياتيـــن: اآلتيـــة، 
والمنقضيـــة. إًذا، فـــإن كان الموتـــى ال يقومـــون، 

فـــال يوجـــد رجـــاء فـــي حيـــاة ُمقبلة.
منكرو القيامــــــــــــة: ُيخطئ الذين يقولون 
إن:»اْلَمْوَتـــى اَل َيُقوُموَن« )1كو16:15(. فهذا 
الفكـــر جـــاء نتيجـــة االنغمـــاس فـــي الشـــهوات، 
والحيـــاة الماديـــة الجســـدانية، وشـــعارهم: »َفُهَوَذا 
َبْهَجـــٌة َوَفـــَرٌح َذْبـــُح َبَقـــٍر َوَنْحـــُر َغَنـــٍم َأْكُل َلْحـــٍم 
َوُشـــْرُب َخْمـــٍر! ِلَنْأُكْل َوَنْشـــَرْب أَلنََّنـــا َغًداَنُموُت« 
)إش13:22(، فيحبون المأكوالت والمشـــروبات 

وُيصارعـــون ألجلهـــا، ويتوهمون أنه ال يوجد إالَّ 
ـــون شـــيًئا أكثر، هؤالء  الحيـــاة الحاضـــرة وال يترجُّ
الذيـــن قال عنهم يهوذا الرســـول: »َنْفَســـاِنيُّوَن اَل 

ُروَح َلُهـــْم« )يـــه 19(. 
وجـــود هللا  ينكـــرون  يجعلهـــم  الفكـــر  هـــذا 
خالقهـــم. كمـــا يحاولـــون أن يتناســـوا الدينونـــة، 
لكن هل ســـينفع ذلك في الهروب من المســـائلة 
فـــي يـــوم الديـــن؟! هـــؤالء يقـــول عنهـــم القديـــس 
األشـــرار  هـــؤالء  ]يتجـــه  الرســـولّي:  أثناســـيوس 
نحـــو قتـــل أنفســـهم بـــكل أنـــواع الشـــهوات... نعم 
فإنهـــم حتـــى عندمـــا يعيشـــون يكونـــون في عار، 
إذ يحســـبون بطونهـــم آلهتهـــم، وعندمـــا يموتـــون 

يتعذبـــون[ )رســـالة 7(
بحســـب هذا الفكر، ما الفرق بين اإلنســـان 
والبهائم؟! حًقا يقول معلمنا داود النبّي: »ِإْنَساٌن 
ِفـــي َكَراَمـــٍة َواَل َيْفَهـــُم ُيْشـــِبُه اْلَبَهاِئـــَم الَِّتـــي ُتَبـــاُد« 
)مـــز20:49(. لمـــاذا تميز اإلنســـان فـــي خلقته 
عـــن باقـــي المخلوقات؟! لقـــد أخذ نفخة من هللا، 
وهبتـــه قـــوى روحانيـــة إذ أصبحت نفســـه عاقلة، 
حـــرة، خالـــدة، علـــى صـــورة هللا. فقـــد »خلـــق هللا 
اإلنســـان لحيـــاة أبديـــة، وصنعـــه علـــي صورتـــه 

الخالـــدة« )حك23:2(.

األمـــور التـــي لـــم تُـــَر بعـــد، أمـــور إيمانية، 
والقيامـــة الثانيـــة، تجعلنـــا أالَّ نتعلَّق باألرضيات 
الحاضـــرة الوقتيـــة، واألفراح الجســـدية. في حين 
لـــو ســـما اإلنســـان فـــوق مســـتوى المـــادة والعالم، 
ســـيعيش حيـــاة أســـعد وأفضـــل. وهـــذا مـــا اختبره 
]جلســـت  قـــال:  عندمـــا  أغســـطينوس،  القديـــس 
علـــى قمـــة العالـــم حينمـــا أحسســـت فـــي نفســـي 

أننـــي ال أشـــتهي شـــيًئا وال اخـــاف شـــيًئا[.
قيامة المسيح أكدت على قيامتنا: »إن لم 
َتُكـــن قيامـــة أمـــوات، فال يكون المســـيح قد قام« 
)1كـــو13:15(. فـــإن كان المســـيح –الـــذي هو 
خـــالص المســـيحيين– لـــم َيُقـــم، فيســـتحيل بأّيـــة 
حاٍل أن يقوم األموات. ولكن طالما أن المسيح 
قـــد قـــام –الـــذي هو رأس الجســـد– فالبد أن ُيقيم 
بقيـــة الجســـد، الـــذي هـــو الكنيســـة. إن موضـــوع 
القيامة موضوع هام بالنسبة لكل إنسان. وقيامة 
المســـيح تؤكـــد لنـــا أن هذا األمر ســـيتم بقوة هللا، 
وأن قيامـــة المؤمنيـــن بـــه ســـتكون قيامـــة ســـعيدة 
األبدّي.»َفـــِإنَّ  للشـــقاء  األشـــرار  قيامـــة  بعكـــس 
ـــَماَواِت، الَِّتـــي ِمْنَهـــا  ِســـيَرَتَنا َنْحـــُن ِهـــَي ِفـــي السَّ
َأْيًضا َنْنَتِظُر ُمَخلًِّصا ُهَو الرَّبُّ َيُســـوُع اْلَمِســـيُح، 
الَِّذي َســـُيَغيُِّر َشـــْكَل َجَســـِد َتَواُضِعَنا ِلَيُكوَن َعَلى 
ُصـــوَرِة َجَســـِد َمْجـــِدِه، ِبَحَســـِب َعَمـــِل اْســـِتَطاَعِتِه 
َأْن ُيْخِضَع ِلَنْفِســـِه ُكلَّ َشْيٍء« )في21،20:3(.
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كثيـــر.  بثمـــر  تأتـــي  فلـــن  تمـــت  لـــم  إن  الحنطـــة 
فالحيـــاة تولـــد مـــن المـــوت. وأعلـــن مـــراًرا وتكـــراًرا 
بأنـــه هـــو القيامـــة والحيـــاة، وكل مـــن آمـــن بـــه لن 
يمـــوت. ولعـــازر أقوى شـــاهد على تللـــك الحقيقة. 
لقـــد كانـــت حياتـــه أقـــوى مـــن المـــوت، نـــوره أقـــوى 
هـــو  الخطيـــة.  مـــن  أقـــوى  برارتـــه  الظلمـــة،  مـــن 
أماتـــت  لبيتلعـــه،  المـــوت  جـــاء  وعندمـــا  الحيـــاة، 
الحيـــاة المـــوت، فكان هو الطعام الذي أكل آكله. 
لقـــد داس المـــوت، وأماتـــه بحياته. فموت المســـيح 
لـــم يكـــن موًتا للحياة، ولكن حيـــاة للموت. القيامة 
جعلـــت موتـــه ذبيحـــة وليس استشـــهاًدا، قوة وليس 
ضعًفـــا، مجـــًدا وليـــس خزًيـــا، فخـــًرا وليـــس عـــاًرا، 
رجـــاًء وليـــس مرثـــاة، عـــزاًء وليس مأســـاة. لقد قام 
الـــرب يســـوع، ليكون حًيا وحاضـــًرا وموجوًدا دائًما 
وســـط المنايـــر الســـبع، ويمســـك كواكبهـــا الســـبعة 
بيمينـــه. قـــام الـــرب يســـوع، لتصيـــر حياتـــه هـــي 
الكنيســـة  فـــي  اســـتودعها  التـــي  الثمينـــة  العطيـــة 
بالـــروح القـــدس. قـــام الرب يســـوع لتصيـــر قيامته، 
ســـر عزائنـــا وينبـــوع فرحنـــا. هـــو باكـــورة الراقدين، 
وقبـــره الفـــارغ، هـــو ســـر قيامتنـــا كلنـــا، لميـــرث ال 
يفنـــى وال يتدنـــس وال يضمحـــل. بقيامتـــه صـــار 
المســـتعدين.  وشـــهوة  للســـاهرين،  ربًحـــا  المـــوت 
فـــوق  بـــل هـــو  مســـيحنا  ليـــس مســـيح التاريـــخ، 
ن العالم،  التاريـــخ، هـــو اإللـــه األزلـــي الذي به ُكـــوِّ
وهـــو اإللـــه األبـــدي الذي ســـينقضي إليـــه الزمان. 
وهـــو الكلمـــة المتجســـد الـــذي مـــات وقـــام ليربـــط 

الزمـــن باألبـــد، والســـماء بـــاألرض. 

فـــي ميـــــــــــــــالد الرب 
يســـوع نصفه بأنه »رئيس 
الســــــــالم«، حيـث ترنمــــت 
المالئكـــــــــة »المجد هلل في 
األعالـــــي، وعلــــى األرض 
الســــــــــــالم«. وفـــي قيامتــــــــــه نصفـــــــــــه بأنه »رئيس 
الحيـــاة« »ورئيس الحياة قتلتموه...« )أع15:3(. 
فالمســـيح مـــات، ولكنـــه بالحقيقة قـــام. نحن نؤمن 
بمـــوت المســـيح، لكـــن ليس بمســـيح لم يـــزل ميًتا. 
وحًقا نؤمن بصليب المســـيح، ولكن ليس بمســـيح 
لـــم يـــزل مصلوًبـــا. وفـــي ســـفر الرؤيـــا يتكلـــم إلهنا 
الحـــي مخاطًبـــا يوحنـــا الرائـــي قائـــاًل »كنـــت ميًتـــا 
وهـــا أنـــا حـــّي«، ليكـــون المائـــت القائـــم. رآه يوحنا 
كخـــروف مذبـــوح ولكنـــه قائم. هـــو المذبوح الحي. 

لذللـــك اختـــار الصليـــب ليموت واقًفـــا »قائًما«. 
حًقـــا لقـــد جاء الرب يســـوع  ليمـــوت... لم 
يدفعـــه أحـــد نحو الموت، بل هو بإرادته وبحســـب 
كإنســـان،  بيننـــا  وعـــاش  جـــاء  األزلـــي،  تدبيـــره 
لكـــي يقـــدم نفســـه كذبيحـــة عـــن خـــالص العالـــم، 
ومـــات مصلوًبـــا. لقـــد كان الصليـــب هـــو وســـيلة 
موتـــه. هكـــذا دّبـــر وقـــرر واختـــار، ثم ســـبق وأنبأ. 
لقـــد كان  وبصلبـــه تمـــم إرادتـــه وحقـــق مشـــئيته. 
مـــوت الصليـــب، موضـــوع ســـروره وينبـــوع فرحـــه. 

لذلـــك كان صليـــب المســـيح يخّيـــم علـــى حياتـــه، 
ويرســـم خطواتـــه مـــن ميـــالده وحتـــى بعـــد قيامته. 
فلـــم يكـــن غريًبـــا أن يكـــون ميالده في مذود وســـط 
الذبائـــح. أّمـــا عملـــه فهـــو نجـــار، ليصنـــع بيديـــة 
الطاهرتيـــن الصليـــب الذي يموت عليه. ورســـالته 
للجمـــوع الســـائرة خلفـــه حمـــل الصليـــب، فالتلميـــذ 
الحقيقـــي هـــو من يحمل صليبه بفرح وشـــكر. هو 
الراعـــي الصالـــح الـــذي يبذل نفســـه عـــن الخراف. 
لقـــد ســـعى نحـــو الصليـــب بـــكل فـــرح وحـــب، بـــل 
وبنفســـه، صنـــع طريـــق الصليب، فلـــم يمنع يهوذا 
مـــن تســـليمه، لـــم يهـــرب أو يختبئ، اعتـــرف وأقر 
ولـــم ينكـــر أنـــه هـــو المســـيح الـــذي ســـيأتي علـــى 
ســـحاب الســـماء. لم يقم بأّية معجزات طوال فترة 
محاكمتـــه، ولـــم يظهر قـــوة الهوته ومجد طبيعته. 
لم يقبل مســـاومات بيالطس وال اســـتجاب لفضول 
هيـــرودس. قبـــل اإلهانـــه، واحتمـــل األلـــم. ثـــم رُفع 
علـــى الصليـــب. ليطفر فرًحا »قد ُأكِمل«. وعندما 
قـــام، احتفـــظ بعالمـــات صليبـــه، عالمـــات حبـــه. 

فهـــو عـــاش ليموت. 
ولكنـــه مـــات لكـــي يحيـــا... فموته لـــم يكن 
النهايـــة، ألنـــه قـــام فـــي اليـــوم الثالـــث. فالموت لم 
يصمـــد أمـــام قـــوة الحيـــاة التـــي فيـــه. وفـــي خدمته 
جـــذب الـــرب يســـوع  االنتبـــاه لهذه الحقيقـــة. فَحّبة 

أتأمـــــــــــــــــــل،  جلســـــــت 
بعـــــــــــد الصـــــــــــــــــــــوم المقدس 
ومــــــــــــا نظمتـــــــــه كنيستنــــــــــــــا 
القبطيـــــــة من طقوس رحلة 
الصلــــــــب واآلالم والقيامـــة، 
وتســـاءلت: مـــاذا أفعـــل أنـــا بعـــد القيامـــة، هـــل كانت 

مجـــرد ذكـــرى أم هناك رســـالة...
كيـــف أســـلك بعـــد قيامـــة الســـيد المســـيح؟؟ 
لقـــد قـــام المســـيح منتصـــًرا علـــى المـــوت بقـــوة ذاتـــه، 
كبرهـــان عملـــي علـــى وجود حياة أبديـــة خالدة، معلًنا 
لنـــا أنـــه لـــم يعد المـــوت نهاية للحياة، بـــل بداية لحياة 
حقيقيـــة ُفضلـــى فـــي األبديـــة. نحـــن ســـنموت فعـــاًل، 
ولكـــن ســـنقوم، وســـنعطي حســـاًبا عـــن أيـــام حياتنـــا 
علـــى األرض؟ فهـــل أعددنـــا أنفســـنا لنقـــول مع بولس 
الرســـول:»جاهدت الجهاد الحســـن، أكملت الســـعي، 
حفظـــت اإليمـــان، وأخيـــًرا ُوِضـــع لـــي إكليـــل البر«.
إًذا، ماهو البعد التربوي للجهاد الحسن؟؟

مـــع  قمتـــم  قـــد  ُكنتُـــم  »إن  المعرفـــي:  البعـــد 
المســـيح، فاهتمـــوا بمـــا هـــو فـــوق ال بمـــا هـــو علـــى 
األرض... فأميتـــوا أعضاءكـــم التـــي علـــى األرض: 
الزنـــى، النجاســـة، الهـــوى، الشـــهوة الرديئـــة، الطمـــع 
مـــن  التـــي  األمـــور  األوثـــان،  عبـــادة  هـــو  الـــذي 
المعصيـــة«  أبنـــاء  علـــى  غضـــب هللا  يأتـــي  أجلهـــا 
)كولوســـي1:3-6(. لذلـــك أتـــدّرب بجديـــة علـــى أن 
أقمـــع جســـدي، وأســـتعبده، أعطيـــه مـــا يقّويـــه ال مـــا 

يشـــتهيه، فالعالـــم ملـــيء بالشـــهوات والملـــّذات، فـــكل 
األشـــياء تحل لي بشـــرط أن نعلم أن ليس كل شـــيء 
يبنـــي، وليـــس كل شـــيء يوافـــق، وبشـــرط أاّل يتســـلط 
علـــّي شـــيء.. وهـــذا يحتاج إلى جهاد ألنك ســـتواجه 
صراًعـــا كمـــا نّبهنـــا لذلـــك بولـــس الرســـول »الجســـد 
يشـــتهي ضـــد الـــروح، والـــروح ضـــد الجســـد، وهـــذان 
يقـــاوم أحدهمـــا اآلخـــر، حتـــى نفعـــل مـــا ال نريـــد«. 
وعلينـــا حســـم الصـــراع، متذكريـــن أن هذا الجســـد هو 
هيـــكل الـــروح القـــدس، وأعضاءئـــه آالت بـــر هلل، ال 

لإلثـــم والخطيـــة.
البعـــد الســـلوكي: الســـلوك بالـــروح ال بالجســـد 
فقـــط، ألن الـــروح غاليـــة جًدا عنـــد هللا، لكن يكفي أن 
تتأمـــل لحظـــة: كيـــف بذل المســـيح نفســـه مـــن أجلنا، 
وأطـــاع حتـــى المـــوت، مـــوت الصليـــب، لينقـــذ روح 
االنســـان من الهالك األبدي، »هكذا أحب هللا العالم 
حتـــى بـــذل ابنـــه الوحيد، لكي ال يهلـــك كل من يؤمن 

بـــه، بـــل تكـــون له حيـــاة أبدية« )يـــو16:3(.
البعـــد الوجدانـــي: الســـير فـــي نفـــس الطريـــق 
الـــذي ســـار عليـــه المســـيح، حبيـــب البشـــرية، والـــذي 
نفخـــر بحمـــل اســـمه كمســـيحيين ألننـــا فعـــاًل نحبـــه، 
ونحـــن نحبـــه ألنه أحبنـــا أواًل، إًذا ال بديل عن طريق 
الحـــب فـــي جميـــع وليـــس معظـــم ســـلوكياتنا مـــع كل 

البشـــر خليقـــة هللا، علـــى ســـبيل المثـــال:
+ احتمـــــــــــل غــــــــدر األحبـــــــــاء، والتخلي عنك، 
فالســـيد المســـيح تخّلـــى عنـــه التالميذ باســـتثناء يوحنا 

ومـــن  باعـــه،  ومـــن  أنكـــره،  مـــن  ومنهـــم  الحبيـــب، 
شـــّكك فيـــه، حتـــى اليهـــود الذيـــن صنـــع معهـــم خيـــًرا 
ومعجـــزات، كانـــوا يعّيرونـــه بتعبيـــرات جارحـــة.. ومع 
ذلـــك تحملهم واحتواهم، النه يدرك طبيعتنا البشـــرية.
+ البعـــد عـــن دينونـــة اآلخريـــن »ال تدينوا لكي 
ال تدانـــوا«، بـــل عليـــك أن تديـــن نفســـك وتصلـــح من 
ذاتـــك »احكـــم يـــا أخـــي علـــى نفســـك قبـــل أن يحكـــم 
عليـــك أحـــد«، وهذا يدفعك لتبريـــر أخطاء الغير، بل 
تتعاطـــف وتلتمس األعـــذار، ويتوّلد لديك التوافق مع 
الجميـــع بمحبـــة وســـمو، فقـــوة النفـــس المنتصـــرة هـــي 
النفـــس المريحـــة والرابحـــة لآلخريـــن، وبهـــذا ربحـــت 
أنفس اآلخرين وربحت نفســـك، فماذا ينتفع االنســـان 
لـــو ربـــح العالـــم كلـــه وخســـر نفســـه؟ ففـــي القيامـــة 

خـــالص لنفس اإلنســـان.
+ االلتـــزام بالقيـــم والمبـــادئ المســـيحية التـــي 
جـــاءت بهـــا أحـــداث القيامة، ال يـــأس،ال ضعف، ال 
هـــروب، ال ســـلبية، ال مبـــاالة، ال خـــداع، ال حقـــد.. 
بل شـــجاعة وقوة وتســـامح ومثالية واحتمال واســـتنارة 
وبصيـــرة وخلـــود ورجـــاء وامتـــالء نعمـــة إلهيـــة تجعـــل 

غيـــر المســـتطاع عندنـــا مســـتطاًعا عنـــد هللا.
وهكـــذا، أعطتنـــا القيامـــة رؤية وفلســـفة جديدة، 
وهـــي أننـــا نســـعى لحيـــاة أفضـــل. إذا انتصرنـــا علـــى 
ارتباطتنـــا العالميـــة، وفهمنـــا أننـــا فـــي غربـــة مؤقتـــة، 
إلـــى أن نصـــل إلـــى حياتنـــا األبديـــة الخالـــدة، وكمـــا 
كتـــب مثلـــث الرحمـــات قداســـة البابـــا األنبـــا شـــنوده 
الثالـــث ضمـــن أشـــعاره الرائعـــة: هـــل تـــرى العالم إاّل 

تافًهـــا يشـــتهي المتعـــة فيـــه التافهون
كل مـــا فيـــه خيال ُيمحـــى.كل مافيه ســـيفنى 

بعـــد حين
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